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עיון תפילה
Studying Tefilah

עולם התפילות
World of Jewish Prayers

י ֶאְלָעָזר ל: ָאַמר ַרב ִּ ֵּ ל  ַ ְתפ  ְך יִּ תֹו ְוַאַחר כ ָ ל ָ פִּ יר ָאָדם ת ְ (א"ה ע"ראש השנה ל)ְלעֹוָלם ַיְסד ִּ
Rabbi Elazar said: A person should always arrange his prayer in his mind and only then pray.

Rabbi Jay & Ilana Kelman



Musaf Rosh Hashanaתפילת מוסף של ראש השנה    

• Historical Overview of Musaf for RH 

• Text Analysis: Structure + sources → Narrative

• Messages for us…
עיון תפילה

Studying Tefilah



Rav Amram Gaon (810-875, Sura) quotes the full text for RH in his Siddur 

(responsa for Jews in Barcelona) 

Historical Overview 

Musaf RH ה"מוסף ר

ְכרֹונֹותַמְלכו יֹות ׁשֹוָפרֹותוזִּ
Talmud Yerushalmi & Bavli suggest verses; Midrashim are incorporated 

Shofar for RH  מצות שופר בראש השנה

אחרונים

BIBLE

MISHNA

TALMUD

ראושנים
Commentaries and Philosophical analysis 

Ismar Elbogen

(1875-1943). 

German. Berlin 1913

Jewish Liturgy: 

A Comprehensive 

History.

“History from within”, “collective memory”
→ personal meaning ?

ה : ו', משנה ראש השנה ד רָׂ ה , ַמְלכּויֹותֵאין ּפֹוֲחִתין ֵמֲעש ָׂ רָׂ רָׂ , ִזְכרֹונֹותֵמֲעש ָׂ רֹותה ֵמֲעש ָׂ .ׁשֹופָׂ
Mishna Rosh Hashana 4, 6: One does not recite fewer than ten verses in the blessing of 
Kingship, of Remembrances, or Shofarot.

“Final” Text in Machzor =  בסידור" סופי"נוסח



BIBLE (Torah) – Shofar & RH

אַ : י-ט', במדבר י ה ּבְ מָׂ ֹבאּו ִמְלחָׂ ְרְצֶכם ַעל ְוִכי תָׂ
ר ַהּצֵֹרר ֶאְתֶכם  חֲ ַוֲהֵרעֶֹתםַהּצַ םצְֹצרֹת ּבַ ְרּתֶ ְוִנְזּכַ

ם ֵמֹאְיבֵ ' ִלְפֵני ה ְעּתֶ ּוְביֹום  : יֶכםֱאלֵֹהיֶכם ְונֹוׁשַ
אשֵׁ  ְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְברָׂ יֶכם ש ִ ְדׁשֵ םּוְתַקְעּתֶ י חָׂ

ֲחצְֹצרֹת ַעל עֹלֵֹתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי שַׁ  יּו  ּבַ ְלֵמיֶכם ְוהָׂ
ֶכם  רֹוןלָׂ : ֱאלֵֹהיֶכם'ִלְפֵני ֱאלֵֹהיֶכם ֲאִני הְלִזּכָׂ

Numbers 10, 9-10: When you go to war in your 
land against the army who oppresses you, you 
shall sound an alarm with the trumpets; and you 
shall be remembered before the Lord your God, 
and you shall be delivered from your enemies. On 
the day of your rejoicing, at your appointed times 
on your New Moons, you shall sound the 
trumpets over your communal peace offerings; 
they shall be a remembrance for you before your 
God, I am the Lord your God.

ר ֶאל בְּ : כד, ג"ויקרא כ ּבֵ ֵני  ּדַ
חֶֹד  ֵאל ֵלאֹמר ּבַ רָׂ ׁש  ִיש ְ
ד לַ  ֶאחָׂ ִביִעי ּבְ ְ חֶֹדׁש ִיְהֶיהַהׁשּ

תֹון  ּבָׂ ֶכם ׁשַ הִזְכרֹון ּתְ לָׂ רּועָׂ
א קֶֹדשׁ  :ִמְקרָׂ

Leviticus 23, 24: Speak to the 
children of Israel, saying: In 
the seventh month [Tishrei], 
on the first day of the month 
[RH], shall be a day of rest for 
you, a remembrance by 
means of an alarm blast, a 
holy convocation.

ּוַבחֶֹדׁש  : א, ט"במדבר כ
ד לַ  ֶאחָׂ ִביִעי ּבְ ְ א ַהׁשּ חֶֹדׁש ִמְקרָׂ

ל ֶכם ּכָׂ ְמֶלאֶכת  קֶֹדׁש ִיְהֶיה לָׂ
ּו  ה לֹא ַתֲעש  היֹום ּתְ ֲעֹבדָׂ רּועָׂ

ֶכם :  ִיְהֶיה לָׂ

Numbers 29, 1: In the seventh 
month, on the first day of the 
month, it shall be a holy 
convocation for you; you shall 
not perform any toilsome 
work; a day of sounding the 
alarm it shall be for you.

הְוַהֲעַבְרּתָׂ : י-ט, ה"ויקרא כ רּועָׂ חֶֹדׁש  בַּ ׁשֹוַפר ּתְ
ּפ   יֹום ַהּכִ ֹור ַלחֶֹדׁש ּבְ ש  עָׂ ִבִעי ּבֶ ְ ֲעִבירּו ַהׁשּ רִרים ּתַ ׁשֹופָׂ

ל ַאְרְצֶכם כָׂ ַנת ַהֲחִמ :ּבְ ם ֵאת ׁשְ ּתֶ ׁשְ ה ְוִקּדַ נָׂ ים ׁשָׂ ִ ׁשּ
ֶביהָׂ יוֹ  ל יֹׁשְ ֶרץ ְלכָׂ אָׂ רֹור ּבָׂ אֶתם ּדְ ֶכם ּוְקרָׂ ְהֶיה לָׂ ֵבל ִהוא ּתִ
זָּׂתֹו ְוִאיׁש ֶאל ִמ  ם ִאיׁש ֶאל ֲאח  ְבּתֶ בוּ ְוׁשַ ׁש  ְחּתֹו ּתָׂ ּפַ :  ׁשְ

Leviticus 25, 9-10: You shall sound an alarm blast of the shofar
during the seventh month, on the tenth day; on the Day of 
Atonement you shall sound the shofar throughout the land. 
You shall sanctify the fiftieth year, and proclaim liberty in the 
land for all its inhabitants. It shall be a Jubilee year, when each 
man shall return to his ancestral property and to his family.



BIBLE Neviim-Ketuvim

יֹּום ַההּוא : יג, ז"ישעיה כ יָׂה ּבַ ַקעְוהָׂ ר  ִיּתָׂ ׁשֹופָׂ ּבְ
דֹול  וּ ּגָׂ ֶאֶרץ ַאׁשּ ֹאְבִדים ּבְ אּו הָׂ אֶ ּובָׂ ִחים ּבְ ּדָׂ ֶרץ  ר ְוַהּנִ

ֲחוּו ַלה ּתַ ִים ְוִהׁשְ ַהר הַ ' ִמְצרָׂ םּבְ לִָׂ ירּוׁשָׂ :    ּקֶֹדׁש ּבִ

Isaiah 27, 13: It will be on that day that a 
great shofar will be sounded and the 
[Israelites] lost in the land of Assyria and the 
outcasts [of Israel] in the land of Egypt will 
come and prostate themselves to the Lord 
on the holy mountain in Jerusalem.



MISHNA Rosh Hashana 4, 6  Taanit 2, 3

ה : ו', משנה ראש השנה ד רָׂ ,  ְלכּויֹותמַ ֵאין ּפֹוֲחִתין ֵמֲעש ָׂ
ה  רָׂ ה , ִזְכרֹונֹותֵמֲעש ָׂ רָׂ רֹותֵמֲעש ָׂ .ׁשֹופָׂ

Mishna Rosh Hashana 4, 6: One does not recite 
fewer than ten verses in the blessing of Kingship,
of Remembrances, or Shofarot.

ִרים ְוַאְרבַּ : ... ג', תענית במשנה  כֹותְואֹוֵמר ִלְפֵניֶהם ֶעש ְ רָׂ ,  ע ּבְ
ל יֹום כָׂ ּבְ ֵרה ׁשֶ ֹמֶנה ֶעש ְ , ְוֵאּלּו ֵהן: שׁ ּומֹוִסיף ֲעֵליֶהן עֹוד שֵׁ , ׁשְ

רֹות, ִזְכרֹונֹות ...  ְוׁשֹופָׂ

Mishna Taanit 2, 3: And he recites twenty-four blessings 
before the congregation: The eighteen blessings of the 
everyday Amida prayer, to which he adds another six
blessings, and they are as follows: The special series of 
blessings recited on Rosh HaShana, the Remembrances and 
Shofarot; and the sections of Psalms … TALMUD (Yerushalmi + Bavli) 

suggest 10 pesukim

MISHNA

➢ Common Experience of Taanit and Rosh Hashana, 
but RH adds Kingship → Messages!

אדםשלמברכותיו,ציבורתעניתוברכותכ"ויהה"רברכות:בהןשמאריכיןברכותאלו: ה, אברכותירושלמי
הואבוראםהואח"תאםניכר

Yerushalmi Brachot 1, 5: These are the blessings that are longer than usual: the Blessings of Rosh Hashana and Yom 
Kippur and of the fast days; one can tell who is a Torah scholar from the way he prays these Blessings.



ל רֹ: ד ב"בבלי ראש השנה ל כֹות ׁשֶ ִקיעֹות ּוְברָׂ אׁש  ּתְ
בֹות ּפּוִרים ְמַעּכְ ל יֹום ַהּכִ ה ְוׁשֶ נָׂ ָׂ א. ַהׁשּ ַמר ? ַמאי ַטְעמָׂ אָׂ

ה רּוְך הּוא ִאְמרּו לְ :ַרּבָׂ דֹוׁש ּבָׂ ַמר ַהּקָׂ נָׂ אָׂ ָׂ רֹאׁש ַהׁשּ ַני ּבְ ה פָׂ
רֹות ְמִליכּוִני  כְּ ַמְלִכיֹּות, ַמְלִכיֹּות ִזְכרֹונֹות ְוׁשֹופָׂ ּתַ ֵדי ׁשֶ

ַני ִזכְ ִזְכרֹונֹותֲעֵליֶכם  יָֹּׂבא ְלפָׂ ֵדי ׁשֶ ה  ּכְ רֹוֵניֶכם ְלטֹובָׂ
ה  רּוַבּמֶ ׁשֹופָׂ :ּבְ

Bavli Rosh Hashana 34b:  The shofar blasts and
blessings of Rosh HaShana and of Yom Kippur do 
invalidate one another i.e., if one was omitted, this 
invalidates the other blasts and blessings. What is the 
reason that all the blasts and blessings are 
indispensable on Rosh HaShana? Rabba said that the 
Holy One, Blessed be He, said: Recite before Me on 
Rosh HaShana Kingship, Remembrances and Shofarot. 
Kingship, so that you will crown Me as King over you; 
Remembrances, so that your remembrance will rise 
before Me for good. And with what? With the shofar.

מה ראו חכמים לומר  : ספרי במדבר בהעלותך עז
אלא  ? ושופרותזכרונותתחילה ואחר כך מלכיות
עליך תחילה ואחר כך בקש מלפניו רחמים  המליכהו

של חירות ואין שופר אלא  בשופרלו ובמה שתזכרכדי 
יתקע בשופר גדול  והיה ביום ההוא ' של חירות שנאמ

אלהים ' ל וה"אבל איני יודע מי תוקעו ת( יג, ז"ישעיה כ)
ועדין אין אנו יודעים מהיכן ( יד', זכריה ט)בשופר יתקע 

התקיעה יוצאה זה שנאמר קול שאון מעיר וקול מהיכל 
(  ו, ו"ישעיה ס)משלם גמול לאויביו ' קול ה

Sifre Numbers Behaalotcha 77: Why did the Sages see it 
fitting to first say Kingship and then Remembrances and 
Shofarot? So that we first crown God as king and then ask 
for His compassion so that He will remember us. How? By 
using the shofar of freedom. The shofar is a symbol of 
freedom as it says: It will be on that day that a great 
shofar will be sounded (Isaiah 27, 13) 

➢ 3 blessings of רֹות ַמְלִכיֹּות ִזְכרֹונֹות ְוׁשֹופָׂ constitute a literary, philosophical (halachic) unit

➢ Different meaning & perspective of Shofar: Bavli ≠ sources from Eretz Yisrael



Text Musaf of Rosh Hashana 

ֵאין ּפֹוֲחִתין : ו', משנה ראש השנה ד
ה  רָׂ ה , ַמְלכּויֹותֵמֲעש ָׂ רָׂ ה ֵמֲעש ָׂ , ִזְכרֹונֹותֵמֲעש ָׂ רֹותרָׂ .ׁשֹופָׂ

Mishna Rosh Hashana 4, 6: One does not recite fewer 
than ten verses in the blessing of Kingship, or fewer 
than ten verses in the blessing of Remembrances, or 
fewer than ten verses in the blessing of Shofarot.

→ Shiur on Aleinu

→ some comments on each Beracha
→ Flow and narrative unit of the 3 Berachot







רֹות RemembrancesִזְכרֹונֹותKingshipַמְלכו יֹות  Shofarotׁשֹופָׂ



ֵאל  רָׂ ַמע ִיש ְ ינו  ה-א  ' הׁשְ ( ד', דברים ו)ֶאָחד ' לֹהֵּ

ינו  ה' ה: "י"רש לֹהֵּ הוא עתיד להיות  , להינו עתה ולא אלהי האומות-שהוא א' ה: ֶאָחד' א 
ם ב ְ 'אחד שנאמר ' ה ְקרֹא ֻכל ָ ָפה ְברו ָרה לִּ ָ ים ש  ְֹך ֶאל ַעמ ִּ י ָאז ֶאְהפ  ם הכ ִּ ֶכם ֶאָחד' ׁשֵּ '  ְלָעְבדֹו ׁשְ
ל ָהָאֶרץ ' ְוָהָיה ה'ונאמר (ט, צפניה ג) ְהֶיה הְלֶמֶלְך ַעל כ ָ י ֹום ַההו א יִּ ַ מֹו ֶאָחדאֶ ' ב  '  ָחד ו ׁשְ
".  (ט, זכריה יד)

→ Shiur on Aleinu



ינו  -א   אלֹהֵּ י-וֵּ ינו  לֹהֵּ םלּכָׂ ַעלְמלֹוךְ ֲאבֹותֵּ עֹולָׂ הָׂ
ּלוֹ  ְכבֹוֶדךָׂ ּכ  אּבִ ש ֵ לַעלְוִהּנָׂ ֶרץּכָׂ אָׂ ֶרךָׂ הָׂ יקָׂ עְוהֹופַ ּבִ

ֲהַדר אֹוןּבַ זֶּךָׂ ּגְ לַעלע  ֵביּכָׂ ...ַאְרֶצךָׂ ֵבלֵת יֹוׁשְ

Our God and the God of our forefathers, reign 
over the entire universe in Your glory; be exalted 
over all the world in Your splendor, reveal Yourself 
in the majestic grandeur of Your strength over all 
the dwellers of Your inhabited world…

י ָפֶניךָ ָרצֹוןְיהִּ ל ְ ינו  -א  'המִּ אלֹהֵּ י-וֵּ ינו  לֹהֵּ ֲאבֹותֵּ
ׁשו בַרֲחָמןֶמֶלךְ  ָ ת  םׁשֶ ינו  עָ ו ְתַרחֵּ ינו  ...לֵּ ָאבִּ

נו   ֵּ ה,ַמְלכ  ֵּ בֹודַגל  ינו  עָ ַמְלכו ְתךָ כ ְ ָרהלֵּ ְוהֹוַפע,ְמהֵּ
א ֵּ ש  נ ָ ינו  ְוהִּ יָעלֵּ ינֵּ לְלעֵּ בְוקָ ,ָחיכ ָ ינו  רֵּ זו רֵּ ְ יפ  ֵּ ב  ןמִּ
ם ֹויִּ ינו  ,ַהג  ֵּסו ְנפו צֹותֵּ נ  ַ י ְַרכ ְ כ  ימִּ :ָאֶרץתֵּ

May it be Your will, Lord, our God and the God of 
our forefathers, O merciful King, that You once 
more be compassionate….appear and be uplifted
over us before the eyes of all the living. Draw our 
scattered ones near from among the nations and 
bring our dispersions from the ends of the earth.

 למוסף  השוואה
רגלים' של ג

Intertextuality!



ה  ַאֲהבָׂ ְדַבר  ְפְקֵדהוּ ַוּתִ , זַָׂכְרּתָׂ ְוַגם ֶאת ֹנַח ּבְ ּבִ
ה ְוַרֲחִמים ְיׁשּועָׂ

רֹון זְָׂכֵרנּו בְּ לֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ -לֵֹהינּו ֵוא-אֱ  טֹוב  ִזּכָׂ
ֶניךָׂ  ת ְלפָׂ ּדַ ְפק  ְקֵדנוּ ּבִ ה ְוַרֲחִמיםְיׁשוּ ּופָׂ ֵמי  עָׂ ְ ִמׁשּ

נּו ה ר לָׂ ֵמי ֶקֶדם ּוְזכָׂ ֲהַבת  לֵֹהינּו אַ -אֱ ' ׁשְ
ִרית ְוֶאת ַהֶחסֶ  הַהַקְדמֹוִנים ֶאת ַהּבְ בּועָׂ ְ ד ְוֶאת ַהׁשּ

בִ  ם אָׂ הָׂ ְעּתָׂ ְלַאְברָׂ ּבַ ר ִנׁשְ ינוּ ֲאׁשֶ

You lovingly remembered Noah and You 
recalled him with words of salvation and mercy

Our God and the God of our forefathers, remember 
us with a favorable remembrance before You, recall 
us with a recollection of salvation and mercy from 
the primeval, loftiest heavens

ת: אט"נברכותבבלי ׁשֶ רֹוֶאה ֶאת ַהּקֶ ן הָׂ נָׂ עָׂ ּבֶ
רּוְך ...  ֵרְך ״ּבָׂ ִרית… ְמבָׂ ״זֹוֵכר ַהּבְ

Bavli Berachot 59a: One who sees a rainbow 
… says the blessing: “Blessed… Who 
remembers the covenant with Noah”.



י : ה', תהלים ח ה ֱאנֹוׁש ּכִ ֶרּנוּ מָׂ ם ּוֶבן אָׂ ִתְזּכְ י דָׂ :ִתְפְקֶדּנוּ ּכִ

Tehillim 8, 5: What is a mortal that You remember
him, a man that You take him into account?

א"ע' זתלמוד בבלי ברכות 
ָקְדִשיַהרֶאלַוֲהִביאֹוִתים'שנאמר?מתפללהואברוךשהקדושמנין:יוסירבימשוםיוחנןרביאמר

הואברוךשהקדושמכאן-'ְתִפָלִתי'אלאנאמרלאתפלתם,(ז,ו"נישעיהו)'ְתִפָלִתיְבֵביתְוִשַמְחִתים
ויגולו,כעסיאתרחמישיכבשומלפנירצוןיהי:רבאמרטוביהברזוטרארבאמר?מצלימאי.מתפלל

ישמעאלרביאמר,תניא.הדיןמשורתלפניםלהםואכנס,רחמיםבמדתבניעםואתנהג,מדותיעלרחמי
יושבשהואצבאות'היהאכתריאלוראיתי,ולפניםלפניקטורתלהקטירנכנסתיאחתפעם:אלישעבן
כעסךאתרחמיךשיכבשומלפניךרצוןיהי:לואמרתי-!ברכני,בניישמעאל:ליואמרונשארםכסאעל

ליונענע,הדיןמשורתלפניםלהםותכנסהרחמיםבמדתבניךעםותתנהגמדותיךעלרחמיךויגולו
.בעיניךקלההדיוטברכתתהאשלאלןוקמשמע.בראשו

→ Shiur Tehillim 8 & 
unit of 3-14. 

www.tehillim.org.il
Lecture #2

Berachot 7a: Along the same lines, Rabbi Yoḥanan said in the name of Rabbi Yosei: From 
where is it derived that the Holy One, Blessed be He, prays? As it is stated: “I will bring them 
to My holy mountain, and make them joyful in the house of My prayer” (Isaiah 56:7). The 
verse does not say the house of their prayer, but rather, “the house of My prayer”; from here
we see that the Holy One, Blessed be He, prays. Rav Zutra bar Tovia said that Rav said: God 
says: May it be My will that My mercy will overcome My anger towards Israel for their 
transgressions, and may My mercy prevail over My other attributes through which Israel is 
punished, and may I conduct myself toward My children, Israel, with the attribute of mercy,
and may I enter before them beyond the letter of the law. Similarly, it was taught in a baraita
that Rabbi Yishmael ben Elisha, the High Priest, said: Once, on Yom Kippur, I entered the 
innermost sanctum, the Holy of Holies, to offer incense, and in a vision I saw Akatriel Ya, the 
Lord of Hosts, one of the names of God expressing His ultimate authority, seated upon a high 
and exalted throne (see Isaiah 6). And He said to me: Yishmael, My son, bless Me. I said to 
Him the prayer that God prays: “May it be Your will that Your mercy overcome Your anger, and 
may Your mercy prevail over Your other attributes, and may You act toward Your children with 
the attribute of mercy, and may You enter before them beyond the letter of the law.” The Holy 
One, Blessed be He, nodded His head and accepted the blessing.

http://www.tehillim.org.il/
/topics/rav-zutra1
/topics/rav
/topics/rabbi-yishmael-b-elisha
/Isaiah.6


י   אלֹהֵּ ינו  וֵּ לֹהֵּ א 
ינו   ל  ל ְמלֹוְך עַ ֲאבֹותֵּ ּכָׂ
ּלוֹ  ם ּכ  עֹולָׂ כְ הָׂ בֹוֶדךָׂ ּבִ

א ַעל ּכָׂ  ש ֵ ֶרץ  ְוִהּנָׂ אָׂ ל הָׂ
ֶרךָׂ ְוהֹוַפע בַּ  יקָׂ ֲהַדר  ּבִ
זֶּךָׂ ַעל ּכָׂ  אֹון ע  ֵבי  ּגְ ל יֹוׁשְ

ֵתֵבל ַאְרֶצךָׂ 

ה עֹוָלם ו פֹוקֵּ  ֵּ ר ַמֲעש  ה זֹוכֵּ ָ ל  ַאת  ד כ ָ
י ֶקֶדם ְגלו  כ ָ . ְיצו רֵּ ֲעלו מֹות  ְלָפֶניָך נִּ ַ ל ת 

רֹות  ָ ְסת  ֵראשִׁ ַוֲהמֹון נִּ ּבְ ּמִ ין  . יתׁשֶ י אֵּ כ ִּ
א  ֵּ ס  י כִּ ְפנֵּ ְכָחה לִּ ר  ְכבֹוֶדךָׂ ׁשִּ ָ ְסת  ין נִּ ְואֵּ

יֶניךָ  ֶגד עֵּ ֶ נ  ר אֶ : מִּ ה זֹוכֵּ ָ ל ַאת  ת כ ָ
ְפָעל ל ַהְיצו ר לֹ . ַהמ ִּ ְכַחד  ְוַגם כ ָ א נִּ

ך ָ  ֶ מ  ֹל : מִּ לּויַהכ  ינו  ' ָפֶניָך הְוָידו ַע לְ ּגָׂ לֹהֵּ א 



מלכיותמה ראו חכמים לומר : ספרי במדבר בהעלותך עז
עליך  המליכהואלא ? ושופרותזכרונותתחילה ואחר כך 

לו  שתזכרתחילה ואחר כך בקש מלפניו רחמים כדי 
של חירות ואין שופר אלא של חירות  בשופרובמה 
(יג, ז"ישעיה כ)יתקע בשופר גדולוהיה ביום ההוא ' שנאמ

Sifre Numbers Behaalotcha 77: Why did the Sages see it 
fitting to first say Kingship and then Remembrances and 
Shofarot? So that we first crown God as king and then ask 
for His compassion so that He will remember us. How? By 
using the shofar of freedom. The shofar is a symbol of 
freedom as it says: It will be on that day that a great shofar 

will be sounded (Isaiah 27, 13) 

יֹּום ַההּוא : יג, ז"ישעיה כ יָׂה ּבַ שׁ ְוהָׂ ַקע ּבְ דֹול  ִיּתָׂ ר ּגָׂ ֹופָׂ
ּדָׂ  ּור ְוַהּנִ ֶאֶרץ ַאׁשּ ֹאְבִדים ּבְ אּו הָׂ ִים  ּובָׂ ֶאֶרץ ִמְצרָׂ ִחים ּבְ

ֲחוּו ַלה ּתַ ירּוׁשָׂ ' ְוִהׁשְ ַהר ַהּקֶֹדׁש ּבִ םּבְ :   לִָׂ

Isaiah 27, 13: It will be on that day that a great shofar 
will be sounded; and the [Israelites] lost in the land of 
Assyria and the outcasts [of Israel] in the land of Egypt 
will come and prostate themselves to the Lord on the 
holy mountain in Jerusalem.



Musaf Rosh Hashanaתפילת מוסף של ראש השנה    

עיון תפילה
Studying Tefilah

• Historical Overview of Musaf for RH 

• Text Analysis: Structure + sources → Narrative

• Messages for us…



ה"סוף מאמרי ראי–תקיעת שופר 
ו  "שולחן ערוך אורח חיים תקפ

;  שופר של ראש השנה מצותו בשל איל  וכפוף
,  של עובד כוכבים... כל השופרות כשרים , ובדיעבד

–וכן במשמשי עבודת כוכבים של עובד כוכבים 

יצא–ואם תקע בו , לא יתקע

אם אין לו שופר אחר יתקע בו   ... שופר מבהמה טמאה 
(ח, ו"תקפ, ח"או, משנה ברורה)אכן לא יברך עליו   

"חפץ חיים"
1838-1933

268-9' עמ, ם"תשד, "מאמרי הראיה"בתוך " שופרות"

באים אויבי ישראל ותוקעים באזנינו  –אם אי אפשר לתקוע בשופר כשר לגאולה "
,  ואינם נותנים לנו מנוח בגולה... הם מכריחים אותנו לשמוע קול שופר , לגאולה

' היטלר וכו, פילטורה, עמלק, שופר של חיה טמאה נהפך לשופרו של משיח
כל שהוא מין קללה אין  "–על שופר זה אין לברך , אולם... מעוררים לגאולה 

(ג"ו מ"ברכות פ" )מברכין עליו
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(ב"תשפ)חגי תשרי
Holidays of Tishrei (2021) Musing on the Machzor

Chana’s Prayer :#1תפילת חנה       •

Aleinu :#2תפילת עלינו לשבח      •

Musaf of Rosh Hashana :#3מוסף לראש השנה•

U-netaneh :#4"     ונתנה תוקף"• Tokef

ד"בס



• Ismar Elbogen (1875-1943). German. Berlin 1913. Jewish Liturgy: A 

Comprehensive History.

• Rabbi Dr. Eli Munk: The World of Prayer (revised; 2 volumes)

• Rabbi Aryeh Kaplan: The Living Torah 

• Rabbi Joseph B. Soloveitchik: Rosh Hashana Machzor

• The Steinsaltz Humash, Neviim and  Ketuvim

תל אביב" נתיב בינה: "הרב יששכר יעקובסון•

סידור אוצר התפילות•

מחזור השלם לראש השנה ויום כפור: פלטיאל בירנבוים•

על  , הררי קדם, טז-נ תשרי ב יג"מסורה תש: ה"ד סולובייציק על ר"גרי•

.  ועוד, התשובה
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