
www.tefilah.org

www.tehillim.org.il
Beni Gesundheit 

Beni.gesundheit@tefilah.org

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



חגי תשרי (ב"תשפ)

Holidays of Tishrei (2021)

Musing on the Machzor

#1: Chana’s Prayer

#2: Aleinu

#3: Musaf of Rosh Hashana

#4: Unetaneh Tokef



uNetanehונתנה תוקף     Tokef

• Historical Overview of ונתנה תוקף

• Text Analysis: Structure + Sources + Messages

• Compare with similar Piyutim

• Inter-cultural comparison

• Messages for us…
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Leonard Cohen

Kibbutz Beit Hashita 1973: Yair Rosenblum & Hanoch Albalak

Yanai (Payetan) or Eleazar ben Kalir/HaKalir (5th-7th century)

Geniza of Cairo  

Rabbi Amnon of Magentza according to Or Zarua of Vienna (1180-1250)

Historical Overview 
uNetaneh Tokef ונתנה תוקף

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

Shofar for RH  מצות שופר בראש השנה

אחרונים

BIBLE

MISHNA

TALMUD

ראושנים

Ismar Elbogen

(1875-1943). 

German. Berlin 1913

Jewish Liturgy: 

A Comprehensive 

History.

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

ָרה : ו', משנה ראש השנה ד ֲעש ָ ין מֵּ ֹוֲחתִּ ין פ  ָרה , ַמְלכו יֹותאֵּ ֲעש ָ ְכרֹונֹותמֵּ ָר , זִּ ֲעש ָ .ׁשֹוָפרֹותה מֵּ
Mishna Rosh Hashana 4, 6: One does not recite fewer than ten verses in the blessing of 
Kingship, of Remembrances, or Shofarot.



Crusades,
Rabbi Amnon of Magentza

Geniza of Cairo
Yanai/HaKalir 5th-7th century  

Mishna
Talmud 
Musaf

Leonard 
Cohen

Who by Fire
(1974)

Kibbutz Beit Hashita
Yom Kippur War (1973)

Early 
Christianity

History of uNetaneh Tokef ונתנה תוקף

Ashkenaz
→ Sefardi & all 

Machzorim

Eretz Yisrael
(Geniza) 
→ Italy 

→ Ashkenaz



https://blog.nli.org.il/wp-content/uploads/2017/08/%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%A6%D7%90-1.png
https://blog.nli.org.il/wp-content/uploads/2017/08/%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%A6%D7%90-1.png


שהיו  , ל ואחוזת מרעהו"א הכהן אריאש ז"שהעיד על הרב המופלא מהר, (ב"ד ע"א ד' סי)ת כרך של רומי "בשו
והיו מסדרים , הולכים לכנסיית הנוצרים מאחרי הפרגוד בימי חגם להתלמד מהם משקל המוסיקא של ימים נוראים

(וכתבו לאסור–יב , ג"ציץ אליעזר י; א"ד י"ת יביע אומר ב יו"מובא בשו)מאותם הקולות קדישים וקדושות דבר פלא 
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In the responsa Kerach shel Romi (para 1, 72), which testified about the wonderful Rabbi, our Teacher Rabbi Abraham Arias the Kohen 
ob”m and the shepherd of his property, who would go behind the curtain in the Christian church on their holidays to learn the musical 
scales for the [prayers for the] Days of Awe, and would make amazing arrangements for the Kaddish and Kedusha from those notes 
(Responsa Yabia Omer 2, Yoreh Deah 11; Tzitz Eliezer 13, 12 – and wrote that this is to be forbidden)



Michelangelo (1475-1564)
“The Last Judgement” (1536-41)
Sistine Chapel in Vatican 

Early 
Christianity



Dies Irae Requiem

Revelation of John 5: 1 Then I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll with 

writing on both sides and sealed with seven seals. 2 And I saw a mighty angel proclaiming in a 

loud voice, “Who is worthy to break the seals and open the scroll?” 3 But no one in heaven or on 

earth or under the earth could open the scroll or even look inside it. 4 I wept and wept because 

no one was found who was worthy to open the scroll or look inside. 5 Then one of the elders 

said to me, “Do not weep! See, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has triumphed. 

He is able to open the scroll and its seven seals.” …. 8 Each one had a harp and they were 

holding golden bowls full of incense, which are the prayers of God’s people. 9 And they sang a 

new song, saying: “You are worthy to take the scroll and to open its seals, because you were 

slain, and with your blood you purchased for God persons from every tribe and language and 

people and nation. 10 You have made them to be a kingdom and priests to serve our God, and 

they will reign on the earth.” 11 Then I looked and heard the voice of many angels, numbering 

thousands upon thousands, and ten thousand times ten thousand. They encircled the throne 

and the living creatures and the elders. 12 In a loud voice they were saying: “Worthy is the 

Lamb, who was slain, to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and 

glory and praise!” 13 Then I heard every creature in heaven and on earth and under the 

earth and on the sea, and all that is in them, saying: “To him who sits on the throne and to the 
Lamb be praise and honor and glory and power, for ever and ever!”



History of uNetaneh Tokef ונתנה תוקף

Early Christianity

• Apocalypse “Last Judgement”

• Throne, Angel, books, sealed

• Dies Irae – punishment

• Original sin 

• Lamb = Jesus

• Tribe of Judah, the Root of David

• No direct relationship between  
God  Man, only with mediation

• Yearly prayer RH & daily Kedusha

• Mercy ְרצֹות ְכעֹס ְונֹוַח לִּ ה לִּ ָקׁשֶ

• Teshuva – Tzedaka – Tefilah  ֹו ל ָאָדם ב  ְוחֹוָתם ַיד כ ָ

ַרת רֹוֶעה ֶעְדרוֹ  ַבק ָ ְבטוֹ . כ ְ ַחת ׁשִּ ַ יר צֹאנֹו ת  . ..ַמֲעבִּ

ֶמךָ  י ׁשְ יׁשֵּ ְמָך ַעל ַמְקד ִּ ׁש ֶאת ׁשִּ .ְוַקד ֵּ

• ֱאֶמת  ֶ ב ָעָליו ב  א ְוָיׁשַ ֵּ ס  ֶחֶסד כ ִּ ט  ב ְ ְוהו ַכן ב ַ ד ׁשֹפֵּ וִּ ֹאֶהל ד ָ
ר ֶצֶדק  ט ו ְמהִּ ָ פ  ׁשְ ׁש מִּ (ה,ז"ישעיהו ט)ְודֹרֵּ

• Rendezvous with God קול דממה דקה

ֶמָך    י ׁשְ יׁשֵּ ְמָך ַעל ַמְקד ִּ ׁש ֶאת ׁשִּ ְוַקד ֵּ



ה ְקֻדשָּׁ

ממוןקול  צום

ה הּוְתׁשּובָּׁ הּוְתִפלָּׁ קָּׁ :ּוְצדָּׁ

הַמֲעִביִרין :ֶאת ֹרַע ַהְגֵזרָּׁ

ֹים. ּוְנַתֶנה ֹתֶקף ְקֻדַשת ַהּיֹום א ְואָּׁ .ִכי הּוא נֹורָּׁ
ֵשא  יו ֶבֱאֶמתַמְלכּוֶתָךּובֹו ִתנָּׁ לָּׁ ְוִיכֹון ְבֶחֶסד ִכְסֶאָך ְוֵתֵׁשב עָּׁ

ֵעד ן ּומֹוִכיַח ְויֹוֵדַע וָּׁ ה הּוא ַדּיָּׁ .  ְוכֹוֵתב ְוחֹוֵתם. ֱאֶמת ִכי ַאתָּׁ

חֹות ל ַהִנְׁשכָּׁ .  ַהִזְכרֹונֹותְוִתְפַתח ֶאת ֵסֶפר . ְוִתְזֹכר כָּׁ
ֵרא יו ִיקָּׁ ם בֹו. ּוֵמֵאלָּׁ דָּׁ ל אָּׁ ם ַיד כָּׁ .  ְוחֹותָּׁ

רּו ַקעְבׁשֹופָּׁ דֹול ִיתָּׁ ַמע. גָּׁ ה ִישָּׁ ה ַדקָּׁ מָּׁ .  ְוקֹול ְדמָּׁ
ֵפזּון ִכים ֵיחָּׁ ה יֹאֵחזּון. ּוַמְלאָּׁ דָּׁ .  ְוִחיל ּוְרעָּׁ

.  ְויֹאְמרּו ִהֵנה יֹום         ַהִדין
רֹום  ַבִדין א מָּׁ .  ִלְפקֹוד ַעל ְצבָּׁ
.  ִכי לֹא ִיְזכּו ְבֵעיֶניָך      ַבִדין

ם  ֵאי עֹולָּׁ ל בָּׁ רֹוןַיַעְברּוןְוכָּׁ ֶניָך ִכְבֵני מָּׁ :ְלפָּׁ
ַרת רֹוֶעה ֶעְדרֹו .צֹאנֹו ַתַחת ִׁשְבטֹוַמֲעִביר. ְכַבקָּׁ

יַתֲעִבירֵכן  ל חָּׁ .  ְוִתְסֹפר ְוִתְמֶנה ְוִתְפֹקד ֶנֶפׁש כָּׁ
הְוַתְחֹתְך  ל ְבִרּיֹוֶתיָךִקְצבָּׁ :ְוִתְכֹתב ֶאת ְגַזר ִדינָּׁם. ְלכָּׁ

ֵתבּון ה ִיכָּׁ נָּׁ ֵתמּון. ְברֹאׁש ַהשָּׁ .ּוְביֹום צֹום ִכפּור ֵיחָּׁ
ה  ֵראּון. ַעְברּוןיַ ַכמָּׁ ה ִיבָּׁ .  ְוַכמָּׁ

. ִמי ִיְחֶיה
. ִמי ְבִקּצֹו
. ִמי ַבַמִים
. ִמי ַבֶחֶרב
ב עָּׁ רָּׁ . ִמי בָּׁ

ַרַעׁש . ִמי בָּׁ
ה .  ִמי ַבֲחִניקָּׁ

נּוחַ  . ִמי יָּׁ
ֵקט . ִמי ִישָּׁ

ֵלו . ִמי ִישָּׁ
ִני . ִמי ֵיעָּׁ

ֵפל . ִמי ִישָּׁ

. ּוִמי יָּׁמּות
. ּוִמי לֹא ְבִקּצֹו

ֵאׁש . ּוִמי בָּׁ
. ּוִמי ַבַחּיָּׁה
א מָּׁ . ּוִמי ַבּצָּׁ

ה . ּוִמי ַבַמֵגפָּׁ
ה . ּוִמי ַבְסִקילָּׁ

נּועַ ּוִמי  . יָּׁ
ֵרף . ּוִמי ִיטָּׁ

ר . ּוִמי ִיְתַיסָּׁ
ֵׁשר . ּוִמי ֵיעָּׁ
:ּוִמי יָּׁרּום

ֶתָך ֶׁשה ִלְכֹעס ְונֹוַח ִלְרצֹות. ִכי ְכִׁשְמָך ֵכן ְתִהלָּׁ .  קָּׁ
יָּׁה. ִכי לֹא ַתְחֹפץ ְבמֹות ַהֵמת .  ִכי ִאם ְבׁשּובֹו ִמַדְרכֹו ְוחָּׁ

:ִאם יָּׁׁשּוב ִמּיָּׁד ְתַקְבלֹו. ְוַעד יֹום מֹותֹו ְתַחֶכה לֹו
ר   שָּׁ ם ִכי ֵהם בָּׁ ה יֹוֵדַע ִיְצרָּׁ ם ְוַאתָּׁ ה הּוא יֹוְצרָּׁ ֱאֶמת ִכי ַאתָּׁ

ם דָּׁ ר:וָּׁ פָּׁ ם ְיסֹודֹו ֵמעָּׁ דָּׁ ר. אָּׁ פָּׁ ִביא  . ְוסֹופֹו ֶלעָּׁ ְבַנְפׁשֹו יָּׁ
ר. ַלְחמֹו ׁשּול ְכֶחֶרס ַהִנְׁשבָּׁ ִציר יֵָּׁבׁש. מָּׁ .  ּוְכִציץ נֹוֵבל. ְכחָּׁ
ה. עֹוֵברְכֵצל  לָּׁ ן כָּׁ נָּׁ ֶבת. ּוְכעָּׁ ק פֹוֵרחַ . ּוְכרּוַח נֹוׁשָּׁ בָּׁ .  ּוְכאָּׁ

:ְוַכֲחלֹום יָּׁעּוף
ה הּוא ֶמֶלְך ֵא  הֵאין : ל ַחי ְוַקּיָּׁם-ְוַאתָּׁ .  ִלְׁשנֹוֶתיָךִקְצבָּׁ

ְוֵאין  . ְוֵאין ְלַׁשֵער ַמְרְכבֹות ְכבֹוֶדָך:ְוֵאין ֵקץ ְלֹאֶרְך יֶָּׁמיָך
ֵרׁש ֵעלּום ְׁשֶמָך ֶאה ְלָך. ְלפָּׁ ֶאה ִלְׁשֶמָך. ִׁשְמָך נָּׁ ה נָּׁ .  ְוַאתָּׁ

אתָּׁ ִבְׁשֶמָך רָּׁ ֶאת ִׁשְמָך ְוַקֵדׁש .ֲעֵשה ְלַמַען ְׁשֶמָך:ּוְׁשֵמנּו קָּׁ
ץ . ְׁשֶמָךַמְקִדיֵׁשיַעל  ׁשַבֲעבּור ְכבֹוד ִׁשְמָך ַהַנֲערָּׁ .  ְוַהִנְקדָּׁ

.ַבֹקֶדׁשִׁשְמָךַהַמְקִדיִׁשים. ֹקֶדׁשְכסֹוד ִשיַח ַשְרֵפי 

ּוְנַתֶנה 
ֹתֶקף

Let us now relate the power of this day's holiness, for it is awesome and frightening. On it Your 
Kingship will be exalted; Your throne will be firmed with kindness and You will sit upon it in truth. It 
is true that You alone are the One Who judges, proves, knows, and bears witness; Who writes and 
seals, (and counts and calculates); Who remembers all that was forgotten. You will open the Book of 
Remembrances — it will read itself – and each person's signature is there. And the great shofar will 
be sounded and a still, thin voice will be heard. Angels will be frenzied, a trembling and terror will 
seize them — and they will say, 'Behold, it is the Day of Judgment, to muster the heavenly host for 
judgment!' — for even they are not guiltless in Your eyes in judgment. All mankind will pass before 
You like members of the flock/ a flock of sheep. Like a shepherd pasturing his flock, making sheep 
pass under his staff, so shall You cause to pass, count, calculate, and consider the soul of all the 
living; and You shall apportion the destinies of all Your creatures and inscribe their verdict.
On Rosh Hashanah will be inscribed and on Yom Kippur will be sealed how many will pass from the
earth and how many will be created; who will live and who will die; who will die at his predestined
time and who before his time; who by water and who by fire, who by sword and who by beast, who
by famine and who by thirst, who by upheaval and who by plague, who by strangulation and who by
stoning. Who will rest and who will wander, who will live in harmony and who will be harried, who
will enjoy tranquility and who will suffer, who will be impoverished and who will be enriched, who
will be degraded and who will be exalted. But Repentance, Prayer, and Charity annul the severity of
the Decree.
For Your Name signifies Your praise: hard to anger and easy to appease, for You do not wish the 
death of one deserving death, but that he repent from his way and live. Until the day of his death 
You await him; if he repents You will accept him immediately. It is true that You are their Creator 
and You know their inclination, for they are flesh and blood. A man's origin is from dust and his 
destiny is back to dust, at risk of his life he earns his bread; he is likened to a broken shard, withering 
grass, a fading flower, a passing shade, a dissipating cloud, a blowing wind, flying dust, and a fleeting 
dream. But You are the King, the Living and Enduring God.
There is no set span to Your years and there is no end to the length of Your days. It is impossible to 
estimate the angelic chariots of Your honor and to elucidate Your Name’s inscrutability. Your Name 
is worthy of You and You are worthy of Your Name, and You have included Your Name in our name.
Act for Your Name’s sake and sanctify Your Name through those who sanctify your Name , for the 
sake of the honor of Your revered and hallowed Name, according to the counsel of the holy
Seraphim, who sanctify Your Name in the Sanctuary. [The angels] who dwell on high together with 
[the people] who dwell below (proclaim the sanctification in threefold measure in the sanctuary) - Kedusha



ה ְקֻדשָּׁ

ממוןקול  צום

ה הּוְתׁשּובָּׁ הּוְתִפלָּׁ קָּׁ :ּוְצדָּׁ

הַמֲעִביִרין :ֶאת ֹרַע ַהְגֵזרָּׁ

ֹים. ּוְנַתֶנה ֹתֶקף ְקֻדַשת ַהּיֹום א ְואָּׁ .ִכי הּוא נֹורָּׁ
ֵשא  יו ֶבֱאֶמתַמְלכּוֶתָךּובֹו ִתנָּׁ לָּׁ ְוִיכֹון ְבֶחֶסד ִכְסֶאָך ְוֵתֵׁשב עָּׁ

ֵעד ן ּומֹוִכיַח ְויֹוֵדַע וָּׁ ה הּוא ַדּיָּׁ .  ְוכֹוֵתב ְוחֹוֵתם. ֱאֶמת ִכי ַאתָּׁ

חֹות ל ַהִנְׁשכָּׁ .  ַהִזְכרֹונֹותְוִתְפַתח ֶאת ֵסֶפר . ְוִתְזֹכר כָּׁ
ֵרא יו ִיקָּׁ ם בֹו. ּוֵמֵאלָּׁ דָּׁ ל אָּׁ ם ַיד כָּׁ .  ְוחֹותָּׁ

רּו ַקעְבׁשֹופָּׁ דֹול ִיתָּׁ ַמע. גָּׁ ה ִישָּׁ ה ַדקָּׁ מָּׁ .  ְוקֹול ְדמָּׁ
ֵפזּון ִכים ֵיחָּׁ ה יֹאֵחזּון. ּוַמְלאָּׁ דָּׁ .  ְוִחיל ּוְרעָּׁ

.  ַהִדיןְויֹאְמרּו ִהֵנה יֹום          
רֹום    א מָּׁ .  ַבִדיןִלְפקֹוד ַעל ְצבָּׁ
.  ַבִדיןִכי לֹא ִיְזכּו ְבֵעיֶניָך       

ם  ֵאי עֹולָּׁ ל בָּׁ רֹוןַיַעְברּוןְוכָּׁ ֶניָך ִכְבֵני מָּׁ :ְלפָּׁ
ַרת רֹוֶעה ֶעְדרֹו .צֹאנֹו ַתַחת ִׁשְבטֹוַמֲעִביר. ְכַבקָּׁ

יַתֲעִבירֵכן  ל חָּׁ .  ְוִתְסֹפר ְוִתְמֶנה ְוִתְפֹקד ֶנֶפׁש כָּׁ
הְוַתְחֹתְך  ל ְבִרּיֹוֶתיָךִקְצבָּׁ :ְוִתְכֹתב ֶאת ְגַזר ִדינָּׁם. ְלכָּׁ

ֵתבּון ה ִיכָּׁ נָּׁ ֵתמּון. ְברֹאׁש ַהשָּׁ .ּוְביֹום צֹום ִכפּור ֵיחָּׁ
ה  ֵראּון. ַעְברּוןיַ ַכמָּׁ ה ִיבָּׁ .  ְוַכמָּׁ

. ִמי ִיְחֶיה
. ִמי ְבִקּצֹו
. ִמי ַבַמִים
. ִמי ַבֶחֶרב
ב עָּׁ רָּׁ . ִמי בָּׁ

ַרַעׁש . ִמי בָּׁ
ה .  ִמי ַבֲחִניקָּׁ

נּוחַ  . ִמי יָּׁ
ֵקט . ִמי ִישָּׁ

ֵלו . ִמי ִישָּׁ
ִני . ִמי ֵיעָּׁ

ֵפל . ִמי ִישָּׁ

. ּוִמי יָּׁמּות
. ּוִמי לֹא ְבִקּצֹו

ֵאׁש . ּוִמי בָּׁ
. ּוִמי ַבַחּיָּׁה
א מָּׁ . ּוִמי ַבּצָּׁ

הּוִמי  . ַבַמֵגפָּׁ
ה . ּוִמי ַבְסִקילָּׁ

נּועַ  . ּוִמי יָּׁ
ֵרף . ּוִמי ִיטָּׁ

ר . ּוִמי ִיְתַיסָּׁ
ֵׁשר . ּוִמי ֵיעָּׁ
:ּוִמי יָּׁרּום
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ֶתָך ֶׁשה ִלְכֹעס ְונֹוַח ִלְרצֹות. ִכי ְכִׁשְמָך ֵכן ְתִהלָּׁ .  קָּׁ
יָּׁה. ִכי לֹא ַתְחֹפץ ְבמֹות ַהֵמת .  ִכי ִאם ְבׁשּובֹו ִמַדְרכֹו ְוחָּׁ

:ִאם יָּׁׁשּוב ִמּיָּׁד ְתַקְבלֹו. ְוַעד יֹום מֹותֹו ְתַחֶכה לֹו
ר   שָּׁ ם ִכי ֵהם בָּׁ ה יֹוֵדַע ִיְצרָּׁ ם ְוַאתָּׁ ה הּוא יֹוְצרָּׁ ֱאֶמת ִכי ַאתָּׁ

ם דָּׁ ר:וָּׁ פָּׁ ם ְיסֹודֹו ֵמעָּׁ דָּׁ ר. אָּׁ פָּׁ ִביא  . ְוסֹופֹו ֶלעָּׁ ְבַנְפׁשֹו יָּׁ
ר. ַלְחמֹו ׁשּול ְכֶחֶרס ַהִנְׁשבָּׁ ִציר יֵָּׁבׁש. מָּׁ .  ּוְכִציץ נֹוֵבל. ְכחָּׁ
ה. עֹוֵברְכֵצל  לָּׁ ן כָּׁ נָּׁ ֶבת. ּוְכעָּׁ ק פֹוֵרחַ . ּוְכרּוַח נֹוׁשָּׁ בָּׁ .  ּוְכאָּׁ

:ְוַכֲחלֹום יָּׁעּוף
ה הּוא ֶמֶלְך ֵא  הֵאין : ל ַחי ְוַקּיָּׁם-ְוַאתָּׁ .  ִלְׁשנֹוֶתיָךִקְצבָּׁ

ְוֵאין  . ְוֵאין ְלַׁשֵער ַמְרְכבֹות ְכבֹוֶדָך:ְוֵאין ֵקץ ְלֹאֶרְך יֶָּׁמיָך
ֵרׁש ֵעלּום ְׁשֶמָך ֶאה ְלָך. ְלפָּׁ ֶאה ִלְׁשֶמָך. ִׁשְמָך נָּׁ ה נָּׁ .  ְוַאתָּׁ

אתָּׁ ִבְׁשֶמָך רָּׁ ֶאת ִׁשְמָך ְוַקֵדׁש .ֲעֵשה ְלַמַען ְׁשֶמָך:ּוְׁשֵמנּו קָּׁ
ץ . ְׁשֶמָךַמְקִדיֵׁשיַעל  ׁשַבֲעבּור ְכבֹוד ִׁשְמָך ַהַנֲערָּׁ .  ְוַהִנְקדָּׁ

.ַבֹקֶדׁשִׁשְמָךַהַמְקִדיִׁשים. ֹקֶדׁשְכסֹוד ִשיַח ַשְרֵפי 
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ה ְקֻדשָּׁ

ממוןקול  צום

ה הּוְתׁשּובָּׁ הּוְתִפלָּׁ קָּׁ :ּוְצדָּׁ

הַמֲעִביִרין :ֶאת ֹרַע ַהְגֵזרָּׁ

ֹים. ּוְנַתֶנה ֹתֶקף ְקֻדַשת ַהּיֹום א ְואָּׁ .ִכי הּוא נֹורָּׁ
ֵשא  יו ֶבֱאֶמתַמְלכּוֶתָךּובֹו ִתנָּׁ לָּׁ ְוִיכֹון ְבֶחֶסד ִכְסֶאָך ְוֵתֵׁשב עָּׁ

ֵעד ן ּומֹוִכיַח ְויֹוֵדַע וָּׁ ה הּוא ַדּיָּׁ .  ְוכֹוֵתב ְוחֹוֵתם. ֱאֶמת ִכי ַאתָּׁ

חֹות ל ַהִנְׁשכָּׁ .  ַהִזְכרֹונֹותְוִתְפַתח ֶאת ֵסֶפר . ְוִתְזֹכר כָּׁ
ֵרא יו ִיקָּׁ ם בֹו. ּוֵמֵאלָּׁ דָּׁ ל אָּׁ ם ַיד כָּׁ .  ְוחֹותָּׁ

רּו ַקעְבׁשֹופָּׁ דֹול ִיתָּׁ ַמע. גָּׁ ה ִישָּׁ ה ַדקָּׁ מָּׁ .  ְוקֹול ְדמָּׁ
ֵפזּון ִכים ֵיחָּׁ ה יֹאֵחזּון. ּוַמְלאָּׁ דָּׁ .  ְוִחיל ּוְרעָּׁ

.  ַהִדיןְויֹאְמרּו ִהֵנה יֹום          
רֹום    א מָּׁ .  ַבִדיןִלְפקֹוד ַעל ְצבָּׁ
.  ַבִדיןִכי לֹא ִיְזכּו ְבֵעיֶניָך       

ם  ֵאי עֹולָּׁ ל בָּׁ רֹוןַיַעְברּוןְוכָּׁ ֶניָך ִכְבֵני מָּׁ :ְלפָּׁ
ַרת רֹוֶעה ֶעְדרֹו .צֹאנֹו ַתַחת ִׁשְבטֹוַמֲעִביר. ְכַבקָּׁ

יַתֲעִבירֵכן  ל חָּׁ .  ְוִתְסֹפר ְוִתְמֶנה ְוִתְפֹקד ֶנֶפׁש כָּׁ
הְוַתְחֹתְך  ל ְבִרּיֹוֶתיָךִקְצבָּׁ :ְוִתְכֹתב ֶאת ְגַזר ִדינָּׁם. ְלכָּׁ

ֵתבּון ה ִיכָּׁ נָּׁ ֵתמּון. ְברֹאׁש ַהשָּׁ .ּוְביֹום צֹום ִכפּור ֵיחָּׁ
ה  ֵראּון. ַעְברּוןיַ ַכמָּׁ ה ִיבָּׁ .  ְוַכמָּׁ

. ִמי ִיְחֶיה
. ִמי ְבִקּצֹו
. ִמי ַבַמִים
. ִמי ַבֶחֶרב
ב עָּׁ רָּׁ . ִמי בָּׁ

ַרַעׁש . ִמי בָּׁ
ה .  ִמי ַבֲחִניקָּׁ

נּוחַ  . ִמי יָּׁ
ֵקט . ִמי ִישָּׁ

ֵלו . ִמי ִישָּׁ
ִני . ִמי ֵיעָּׁ

ֵפל . ִמי ִישָּׁ

. ּוִמי יָּׁמּות
. ּוִמי לֹא ְבִקּצֹו

ֵאׁש . ּוִמי בָּׁ
. ּוִמי ַבַחּיָּׁה
א מָּׁ . ּוִמי ַבּצָּׁ

ה . ּוִמי ַבַמֵגפָּׁ
ה . ּוִמי ַבְסִקילָּׁ

נּועַ  . ּוִמי יָּׁ
ֵרף . ּוִמי ִיטָּׁ

ר . ּוִמי ִיְתַיסָּׁ
ֵׁשר . ּוִמי ֵיעָּׁ
:ּוִמי יָּׁרּום

ֹים אאָּׁ ּנּוהּואְונֹורָּׁ טֹוִממֶּ פָּ ֵאתֹוִמשְׁ ל-(ז,חבקוק א)ֵיֵצאּושְׁ ִיםִיזַּ יָּומַּ לְׁ עֹו  ִמדָּ רְׁ זַּ וְׁ
ִים מַּ ִביםבְׁ יָֹּרםרַּ גוְׁ ּכֹוֵמֲאגַּ לְׁ ְוהּוַכן ַבֶחֶסד ִכֵסא  -(ז,ד"כבמדבר)ַמְלֻכתֹוְוִתַנֵשאמַּ

יו ֶבֱאֶמת  לָּׁ קְויַָּׁׁשב עָּׁ דֶּ ִהר צֶּ ט ּומְׁ פָּ ֹדֵרש ִמשְׁ ִוד ֹשֵפט  וְׁ ל דָּ ֹאהֶּ (  ה,ז"ישעיהו ט)בְׁ

משנה מדרש\גמראמקרא

ֶתָך ֶׁשה ִלְכֹעס ְונֹוַח ִלְרצֹות. ִכי ְכִׁשְמָך ֵכן ְתִהלָּׁ .  קָּׁ
יָּׁה. ִכי לֹא ַתְחֹפץ ְבמֹות ַהֵמת .  ִכי ִאם ְבׁשּובֹו ִמַדְרכֹו ְוחָּׁ

:ִאם יָּׁׁשּוב ִמּיָּׁד ְתַקְבלֹו. ְוַעד יֹום מֹותֹו ְתַחֶכה לֹו
ר   שָּׁ ם ִכי ֵהם בָּׁ ה יֹוֵדַע ִיְצרָּׁ ם ְוַאתָּׁ ה הּוא יֹוְצרָּׁ ֱאֶמת ִכי ַאתָּׁ

ם דָּׁ ר:וָּׁ פָּׁ ם ְיסֹודֹו ֵמעָּׁ דָּׁ ר. אָּׁ פָּׁ ִביא  . ְוסֹופֹו ֶלעָּׁ ְבַנְפׁשֹו יָּׁ
ר. ַלְחמֹו ׁשּול ְכֶחֶרס ַהִנְׁשבָּׁ ִציר יֵָּׁבׁש. מָּׁ .  ּוְכִציץ נֹוֵבל. ְכחָּׁ
ה. עֹוֵברְכֵצל  לָּׁ ן כָּׁ נָּׁ ֶבת. ּוְכעָּׁ ק פֹוֵרחַ . ּוְכרּוַח נֹוׁשָּׁ בָּׁ .  ּוְכאָּׁ

:ְוַכֲחלֹום יָּׁעּוף
ה הּוא ֶמֶלְך ֵא  הֵאין : ל ַחי ְוַקּיָּׁם-ְוַאתָּׁ .  ִלְׁשנֹוֶתיָךִקְצבָּׁ

ְוֵאין  . ְוֵאין ְלַׁשֵער ַמְרְכבֹות ְכבֹוֶדָך:ְוֵאין ֵקץ ְלֹאֶרְך יֶָּׁמיָך
ֵרׁש ֵעלּום ְׁשֶמָך ֶאה ְלָך. ְלפָּׁ ֶאה ִלְׁשֶמָך. ִׁשְמָך נָּׁ ה נָּׁ .  ְוַאתָּׁ

אתָּׁ ִבְׁשֶמָך רָּׁ ֶאת ִׁשְמָך ְוַקֵדׁש .ֲעֵשה ְלַמַען ְׁשֶמָך:ּוְׁשֵמנּו קָּׁ
ץ . ְׁשֶמָךַמְקִדיֵׁשיַעל  ׁשַבֲעבּור ְכבֹוד ִׁשְמָך ַהַנֲערָּׁ .  ְוַהִנְקדָּׁ

.ַבֹקֶדׁשִׁשְמָךַהַמְקִדיִׁשים. ֹקֶדׁשְכסֹוד ִשיַח ַשְרֵפי 
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ת  ִביא אֶּ הָּ ר לְׁ יֹאמֶּ יּו ֵסֶפר ַהִזְכֹרנֹותוַּ ִיהְׁ יִָּמים וַּ ֵרי הַּ ִאיםִדבְׁ ְך  ִנְקרָּׁ לֶּ מֶּ ֵני הַּ ִלפְׁ
ִאים'והיו קורין אין כתיב כאן אלא -(א',אסתר ו) מאליהם היו -' ַוִּיְהיּו ִנְקרָּׁ

(ז"ש אסתר תתרנ"ילקו)נקראים

ם ַיְחתֹום דָּׁ ל אָּׁ ֲעֵשהּוְבַיד כָּׁ ֵשי מַּ נְׁ ל אַּ ת ּכָּ עַּ דַּ בשעת פטירתו של  (ז,ז"איוב ל)לָּ
כך וכך עשית במקום  : אדם לבית עולמו כל מעשיו נפרטין לפניו ואומרים לו

ביד כל  'שנאמר , והוא אומר הן ואומרים לו חתום וחותם, פלוני ביום פלוני
ולא עוד אלא שמצדיק עליו את הדין ואומר להם  (ז"איוב ל)' אדם יחתום

א  "תענית י)(א"תהלים נ)' למען תצדק בדברך'דנתוני לקיים מה שנאמר יפה
(א"ע

ֵאש  ר הָּ חַּ אַּ הוְׁ ה ַדקָּׁ מָּׁ ֵיֵצא  : קֹול ְדמָּׁ ּתֹו וַּ רְׁ דַּ אַּ יו בְׁ נָּ ט פָּ יָּלֶּ ֹמעַּ ֵאִליָּהּו וַּ ִהי ִּכשְׁ יְׁ וַּ
ָך ֹפה ֵאִליָּהּו ה לְׁ ר מַּ יֹאמֶּ יו קֹול וַּ ִהֵּנה ֵאלָּ ה וְׁ רָּ עָּ מְׁ ח הַּ תַּ ֲעֹמד פֶּ יַּ -יב,ט"א י"מל): וַּ

,  אחר דינה של גיהנם קול יום הדין הגדול, קול דממה דקהואחר האש (יג
(ד"א ה"שמחות  פ' מס)ה לבדו בעולמו "ולא ישאר אלא הקב

הּוא  יֹום הַּ יָּה בַּ הָּ דֹולוְׁ ר גָּׁ ַקע ְבׁשֹופָּׁ ִחים  ִיתָּׁ ִּנדָּ הַּ ּׁשּור וְׁ ץ אַּ רֶּ אֶּ ִדים בְׁ ֹאבְׁ אּו הָּ ּובָּ
ה ֲחוּו לַּ ּתַּ ִהשְׁ ִים וְׁ רָּ ץ ִמצְׁ רֶּ אֶּ ִם' בְׁ לָּ ש ִבירּושָּ ֹקדֶּ ר הַּ הַּ בניסן -( יג,ז"ישעיהו כ)בְׁ

תקעו  'נגאלו כדאיתא בתשרי עתידין ליגאל אתיא שופר שופר כתיב הכא 
(  ב"א ע"ראש השנה י)' ביום ההוא יתקע בשופר גדול'וכתיב התם ' בחדש שופר

ַרת ֹרֶעה ֶעְדרֹו ת צֹאִני ְכַבקָּׁ ֵקר אֶּ שֹות ֵּכן ֲאבַּ רָּ תֹוְך צֹאנֹו ִנפְׁ יֹום ֱהיֹותֹו בְׁ בְׁ
ל  פֶּ ֲערָּ ן וַּ נָּ יֹום עָּ ם בְׁ ֹפצּו שָּ ר נָּ קֹוֹמת ֲאשֶּ מְׁ ל הַּ ם ִמּכָּ הֶּ תְׁ ִּתי אֶּ לְׁ ִהצַּ (יב, ד"יחזקאל ל)וְׁ

ֵרי   עָּ ִם ּובְׁ לַּ רּושָּ ִביֵבי יְׁ ִמן ּוִבסְׁ יָּ ץ ִבנְׁ רֶּ אֶּ ב ּובְׁ גֶּ ּנֶּ ֵרי הַּ עָּ ה ּובְׁ ֵפלָּ ּׁשְׁ ֵרי הַּ עָּ ר בְׁ הָּ ֵרי הָּ עָּ בְׁ
ה ֹעד  הּודָּ ה ַהּצֹאןיְׁ ֵדי ַתֲעֹבְרנָּׁ ל יְׁ ר המֹוֶנהעַּ מַּ (  יג,ירמיה לג)' אָּ

יָּדֹו ר בְׁ י ֲאשֶּ ל חָּׁ ר ִאישֶנֶפׁש כָּׁ שַּ ל בְׁ רּוחַּ ּכָּ ( י, ב"איוב י)וְׁ

זּון  גָּ ִמים ִירְׁ עּו עַּ מְׁ ַחז שָּ תִחיל אָּׁ שֶּ לָּ ֵבי פְׁ ב  : ֹישְׁ לּוֵפי ֱאדֹום ֵאיֵלי מֹואָּ ֲהלּו אַּ ז ִנבְׁ אָּ
ַעד  ן יֹאֲחֵזמֹו רָּׁ עַּ נָּ ֵבי כְׁ ֹמגּו ֹּכל ֹישְׁ ה -( טו-יד, ו"שמות ט)נָּ יוֹעשֶּ כָּׁ רּוחֹות  ַמְלאָּׁ

יו ֵאש ֹלֵהט תָּ רְׁ שָּ ָך ... מְׁ מְׁ עַּ נּוסּון ִמן קֹול רַּ ָך יְׁ תְׁ ֲערָּ ֵפזּון ִמן גַּ ;  (ז-ד, ד"תהלים ק)ֵיחָּׁ
ִכיםִּכי ִהֵּנה  וַהְמלָּׁ דָּ רּו יַּחְׁ בְׁ ה... נֹוֲעדּו עָּ דָּׁ ַתםְרעָּׁ זָּׁ םֲאחָּׁ הִחילשָּ יֹוֵלדָּ ְכִׁשְמָך ... ּכַּ

ְתָך -אֱ  וישמע יתרו כהן ( יד, ג"ראו ישעיה ל; יא.ז.ה,תהלים מח)ֹלִהים ֵכן ְתִהלָּׁ
מתן תורה שמע ובא  ... ? מה שמועה שמע ובא ונתגייר-( א, ח"שמות י)מדין 

מלכישכשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכל 
( א"ז ע"זבחים קט)... בהיכליהן ואמרו שירהאחזתן רעדה עובדי כוכבים 

ֻאםַהֵמתְבמֹותֶאְחֹפץלֹאִכי י-אֲ נְׁ ִשיבּו'הֹדנָּ הָּ יּווְׁ (  לב,ח"יחזקאל י)ִוחְׁ
ִני  י אָּ ע ֶאְחֹפץ ְבמֹותִאם ... חַּ שָּ רָּ ע ִכי ִאם ְבׁשּובהָּ שָּ יָּׁהִמַדְרכֹורָּ שּובּו שּובּו  ְוחָּׁ

ֵאל  רָּ מּותּו ֵבית ִישְׁ ה תָּ מָּ לָּ ִעים וְׁ רָּ ם הָּ ֵכיכֶּ רְׁ ( יא, יחזקאל לג)ִמדַּ

ַדע ִיְצֵרנּוִּכי הּוא  כּור ִּכי יָּׁ רזָּ פָּׁ נּו עָּׁ חְׁ (יד, ג"תהלים ק)ֲאנָּ

(ז', בראשית ב)' להים את האדם-א' וייצר ה'מאי דכתיב 
(א"א ע"ברכות ס)" מיצריואוי לי מיוצריאוי לי ... ן "בשני יודי

(ג, קהלת רבה ג)הועלם מהם שם המפורש-גם את הֹעלם נתן בלבם 

נּו ה נּו בָּ אנּו ֲעֵשה ְלַמַען ְׁשֶמָך' ִאם ֲעֹוֵנינּו עָּ טָּ ָך חָּ שּוֹבֵתינּו לְׁ בּו מְׁ ירמיהו  )ִּכי רַּ
אם עונינו : אמר רב אחא בר יעקב? במנחתא דתעניתא מאי אמרי-(ז, ד"י

(.ב"ט ע"סוטה ל)עשה למען שמך' ענו בנו ה

סדר ברכות אומר אבות וגבורות וקדושת השם וכולל מלכיות עמהן  
(ה"ד מ"ראש השנה פ)..." ותוקעקדושת היוםואינו תוקע  

ר–ַהִזְכרֹונֹות–ַמְלכּוֶתָך מעשרה  מלכיותאין פוחתין מעשרה ּוְבׁשֹופָּׁ
ואמרו לפני בראש השנה  (ו"ד מ"ראש השנה פ)שופרותמעשרה זכרונות

זכרונות, כדי שתמליכוני עליכם-מלכיות, מלכיות זכרונות ושופרות
(  א"ז ע"ראש השנה ט)בשופר-ובמה , כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה

ובמה  , ואחר כך בקש מלפניו רחמים כדי שתזכר לו'המליכהו עליך תחילה
הּוא  יֹום הַּ יָּה בַּ הָּ ַקע  בשופר של חירות ואין שופר אלא של חירות שנאמר וְׁ ִיתָּׁ

דֹול  ר גָּׁ )ספרי במדבר בהעלותך עז(( יג, ז"ישעיה כ)ְבׁשֹופָּׁ

ד 'שנאמר כבני מרוןכל באי העולם עוברין לפניובראש השנה   ֹיֵצר יַּחַּ הַּ
ם ֲעֵשיהֶּ ל מַּ ל ּכָּ ֵמִבין אֶּ ם הַּ (ב"א מ"ראש השנה פ)(טו, ג"תהלים ל)' ִלבָּ

שהוא  לידון לידע להודיע ולהודעהילודים למות והמתים להחיות והחיים 
הוא בעל דין עד הוא הדייןהוא הבורא הוא המבין הוא היוצרל הוא -א

(ב"ד מכ"אבות פ)" והוא עתיד לדון

הּוא  יֹום הַּ יָּה בַּ הָּ רֹום' ִיְפֹקד הוְׁ א ַהמָּׁ רֹוםַעל ְצבָּׁ מָּ ְך ה...בַּ לַּ אֹות  ' ִּכי מָּ בָּ צְׁ
בֹוד  יו ּכָּ ֵקנָּ ד זְׁ גֶּ נֶּ ִם וְׁ לַּ ר ִציֹון ּוִבירּושָּ הַּ (כג-כא, ד"ישעיה כ)בְׁ

...  הכהנים תקעו תקעווחזן הכנסת אומר להם ... במקדש מה הן אומרין 
להי ישראל מן  -א' על השנייה הוא אומר ברוך ה, תוקעין ומריעין ותוקעין
(ג-א"א הי"תוספתא תענית פ)זוכר הנשכחותהעולם ועד העולם ברוך 

שלשה ספרים נפתחין בראש השנה אחד של רשעים גמורין ואחד של  
צדיקים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר  . צדיקים גמורין ואחד של בינוניים

תלויין  -בינוניים , נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה-רשעים גמורין , לחיים
-לא זכו , נכתבין לחיים-זכו ; ועומדין מראש השנה ועד יום הכפורים

וגזר דינו, כולהם נידונין בראש השנה-( ב"ז ע"ראש השנה ט)"נכתבין למיתה
(ג"א ה"ה פ"ירושלמי ר)מתחתם ביום הכיפוריםשל כל אחד ואחד

ם   ֵכיהֶּ רְׁ יָֻּשבּו ִמדַּ י וְׁ נַּ שּו פָּ קְׁ לּו ִויבַּ לְׁ פַּ ִיתְׁ ם וְׁ ִמי ֲעֵליהֶּ א שְׁ רָּ ר ִנקְׁ ִמי ֲאשֶּ עּו עַּ נְׁ ִיּכָּ וְׁ
ם צָּ רְׁ ת אַּ א אֶּ פָּ רְׁ אֶּ ם וְׁ אתָּ טָּ חַּ ח לְׁ לַּ סְׁ אֶּ ִים וְׁ מַּ ּׁשָּ ע ִמן הַּ מַּ שְׁ ֲאִני אֶּ ִעים וַּ רָּ ',  ב ז"דה)הָּ

ױאמר רבי לעזר שלשה דברים מבטלין את הגזירה קשה ואילו הן -( יד
ִמי  'ושלשתן בפסוק אחד תפילה וצדקה ותשובה א שְׁ רָּ ר ִנקְׁ ִמי ֲאשֶּ עּו עַּ נְׁ ִיּכָּ וְׁ

לּו לְׁ פַּ ִיתְׁ ם וְׁ י, 'זו תפילה-'ֲעֵליהֶּ נַּ שּו פָּ קְׁ ם  , '... זו צדקה-' ִויבַּ ֵכיהֶּ רְׁ יָֻּשבּו ִמדַּ וְׁ
ִעים רָּ ִים  'אם עשו כן מה כתיב תמן ; זו תשובה-' הָּ מַּ ּׁשָּ ע ִמן הַּ מַּ שְׁ ֲאִני אֶּ וַּ

ם  צָּ רְׁ ת אַּ א אֶּ פָּ רְׁ אֶּ ם וְׁ אתָּ טָּ חַּ ח לְׁ לַּ סְׁ אֶּ (  א"ב ה"ירושלמי תענית פ)וְׁ

צֹות ... ארבע מדות בדעות  נֹוחַּ ִלרְׁ עֹוס וְׁ ה ִלכְׁ שֶּ ִסיד -קָּ (יא, אבות ה)חָּ

ר  ר ֲאשֶּ ֵּתי ֹחמֶּ ֵני בָּ ף ֹשכְׁ םאַּ ר ְיסֹודָּׁ פָּׁ -(יט', ראה בראשית ג; יט', איוב ד)ֶבעָּׁ
ִביא ַלְחֵמנּו ִציר-( ט', איכה ה)ְבַנְפֵׁשנּו נָּׁ ֵבל ִציץיֵָּׁבׁש חָּׁ ֵכן ' ִּכי רּוחַּ הנָּׁ ה בֹו אָּ בָּ שְׁ נָּ

ם עָּ ִציר הָּ ר אֱ . חָּ בַּ ֵבל ִציץ ּודְׁ ִציר נָּ ם -יֵָּבש חָּ עֹולָּ ; ח-ז', ישעיה מ)ֹלֵהינּו יָּקּום לְׁ

יו -( טז-טו, ג"ראה גם תהלים ק ה יָּמָּ מָּ ל דָּ בֶּ הֶּ ם לַּ דָּ -( ד, ד"תהלים קמ)ְכֵצל עֹוֵבראָּ

ן נָּׁ ה עָּׁ לָּׁ ה כָּׁ ֲעלֶּ אֹול לֹא יַּ ְך ֵּכן יֹוֵרד שְׁ ֵילַּ ק-( ט', איוב ז)וַּ בָּׁ אָּׁ ם כָּׁ ה ִּכי ּוִפְרחָּׁ ֲעלֶּ יַּ
ת ה ֲאסּו ֵאת ּתֹורַּ אֹות ' מָּ בָּ ד ַכֲחלֹום יָּׁעּוף-( כד', ישעיה ה)צְׁ יֻדַּ אּוהּו וְׁ צָּ לֹא ִימְׁ וְׁ

ה  לָּ יְׁ יֹון לָּ זְׁ חֶּ ה-( ח', איוב כ)ּכְׁ מּו ּוְׁשנֹוֶתיָךהּוא ְוַאתָּׁ -(כז, ב"תהלים ק)לֹא ִיּתָּ
ץ ִּכי ֵשם ה רֶּ אָּ ֵמי הָּ ל עַּ אּו ּכָּ רָּ ךָּ ' וְׁ אּו ִממֶּ יָּרְׁ יָך וְׁ לֶּ א עָּ רָּ ל  -ֵא –( י, ח"דברים כ)ִנקְׁ

ץ ה ְקֹדִׁשיםְבסֹודַנֲערָּׁ בָּ (ח,ט"תהלים פ)רַּ

,  צדקה: אלו הן, של אדםגזר דינוארבעה דברים מקרעין : ואמר רבי יצחק
(ב"ז ע"ראש השנה ט)ושינוי מעשה , שינוי השם, צעקה
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ועל המדינות בו יאמר אי זו לחרב ואי זו לשלום אי זו לרעב ואי זו לשובע  
(ירושלמי ראש השנה א ג)ובריות בו יפקדו להזכירם לחיים ולמות 



סדר ברכות אומר אבות וגבורות וקדושת השם וכולל  
ראש  " )ותוקעקדושת היוםמלכיות עמהן ואינו תוקע  

(ה"ד מ"השנה פ
The order of the blessings of the additional prayer on Rosh 
Hashana is as follows: one recites the blessing of the Patriarchs, 
the blessing of God’s Mighty Deeds and the blessing of the 
Sanctification of God’s Name, all of which are recited all year 
long. And one includes the blessing of Kingship with them and 
he does not sound the shofar. Next, one adds a special blessing 
for the Sanctification of the Day and sounds the shofar after it 
(Rosh Hashana 4, 5)

ר–ַהִזְכרֹונֹות–ְַלכּוֶתָךמ אין פוחתין מעשרה ּוְבׁשֹופָּׁ
ד "ראש השנה פ)שופרותמעשרה זכרונותמעשרה מלכיות

(ו"מ
One does not recite fewer than ten verses in the blessing of 
Kingship, or fewer than ten verses in the blessings of 
Remembrances, or fewer than ten verses in the blessing of 
Shofarot (Rosh Hashana 4, 6)

כבני מרוןכל באי העולם עוברין לפניובראש השנה  
ם'שנאמר  ֲעֵשיהֶּ ל מַּ ל ּכָּ ֵמִבין אֶּ ם הַּ ד ִלבָּ ֹיֵצר יַּחַּ תהלים  )' הַּ

( ב"א מ"ראש השנה פ)(  טו, ג"ל
On Rosh Hashana, all creatures pass before Him like sheep 
[bnei maron], as it is stated: ‘He Who fashions all their hearts, 
Who understands all their deeds’ (Psalms 33:15) (Rosh Hashana 
1, 2)

לידון  הילודים למות והמתים להחיות והחיים 
היוצרל הוא -שהוא אלידע להודיע ולהודע

הוא  עד הוא הדייןהוא הבורא הוא המבין הוא 
(ב"ד מכ"אבות פ" )בעל דין והוא עתיד לדון

the ones who were born are to die and the ones 
who have died are to be brought to life and the 
ones brought to life are to be judged; so that one 
may know, make known and have the knowledge 
that He is God, He is the designer, He is the 
creator, He is the discerner, He is the Judge, He the 
witness, he the complainant and that He will 
summon to judgement (Avot 4 ,22).

ֶׁשה ִלְכעֹוס ְונֹוַח ִלְרצֹות  ... ארבע מדות בדעות  קָּׁ
ִסיד - (יא, אבות ה)חָּ

There are four kinds of temperaments…hard to 
become angry and easy to be appeased: a pious 
person (Avot 5, 11)

Mishna sources in uNetane Tokef



ם ַיְחתֹום דָּׁ ל אָּׁ ֲעֵשהּוְבַיד כָּׁ ֵשי מַּ נְׁ ל אַּ ת ּכָּ עַּ דַּ בשעת פטירתו של אדם לבית עולמו כל מעשיו  ( ז,ז"איוב ל)לָּ
והוא אומר הן ואומרים לו חתום  , כך וכך עשית במקום פלוני ביום פלוני: נפרטין לפניו ואומרים לו

ולא עוד אלא שמצדיק עליו את הדין ואומר להם יפה(ז"איוב ל)' ביד כל אדם יחתום'שנאמר , וחותם
(א"א ע"תענית י( )א"תהלים נ)' למען תצדק בדברך'דנתוני לקיים מה שנאמר 

ֵאש  ר הָּ חַּ אַּ הוְׁ ה ַדקָּׁ מָּׁ יו  : קֹול ְדמָּׁ ִהֵּנה ֵאלָּ ה וְׁ רָּ עָּ מְׁ ח הַּ תַּ ֲעֹמד פֶּ יַּ ֵיֵצא וַּ ּתֹו וַּ רְׁ דַּ אַּ יו בְׁ נָּ ט פָּ יָּלֶּ ֹמעַּ ֵאִליָּהּו וַּ ִהי ִּכשְׁ יְׁ וַּ
ָך ֹפה ֵאִליָּהּו  ה לְׁ ר מַּ יֹאמֶּ (יג-יב,ט"א י"מל)קֹול וַּ

זּון  גָּ ִמים ִירְׁ עּו עַּ מְׁ ַחז שָּ תִחיל אָּׁ שֶּ לָּ ֵבי פְׁ ב : ֹישְׁ לּוֵפי ֱאדֹום ֵאיֵלי מֹואָּ ֲהלּו אַּ ז ִנבְׁ ַעד אָּ ֵבי  יֹאֲחֵזמֹו רָּׁ ֹמגּו ֹּכל ֹישְׁ נָּ
ן  עַּ נָּ ה -( טו-יד, ו"שמות ט)כְׁ יוֹעשֶּ כָּׁ יו ֵאש ֹלֵהטַמְלאָּׁ תָּ רְׁ שָּ ָך ... רּוחֹות מְׁ מְׁ עַּ נּוסּון ִמן קֹול רַּ ָך יְׁ תְׁ ֲערָּ ֵפזּון  ִמן גַּ ֵיחָּׁ

ִכיםִּכי ִהֵּנה ; (ז-ד, ד"תהלים ק) וַהְמלָּׁ דָּ רּו יַּחְׁ בְׁ ַתם ... נֹוֲעדּו עָּ זָּׁ ה ֲאחָּׁ דָּׁ ם ְרעָּׁ הִחילשָּ יֹוֵלדָּ ֹלִהים  -ְכִׁשְמָך אֱ ... ּכַּ
ְתָך  מה שמועה  -( א, ח"שמות י)וישמע יתרו כהן מדין ( יד, ג"ראו ישעיה ל; יא.ז.ה,תהלים מח)ֵכן ְתִהלָּׁ

מתן תורה שמע ובא שכשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד ... ? שמע ובא ונתגייר
(  א"ז ע"זבחים קט... )בהיכליהן ואמרו שירהאחזתן רעדה עובדי כוכבים מלכיסופו וכל 

[The mighty rain] seals the hand of every person, [prevents him from leaving and] from knowing his actions (Job 37,7) When one dies, 
all his deeds are enumerated before him and they say to him: You did such and such, in such and such a place, on such and such a day, 
and he says; Yes. And they say to him: sign a statement that this is correct and he signs it, as it is written in Job [play on words: He 
makes the hand of every man sign]. And not only that, but he justifies the judgement upon himself and says to them: You have judged 
me well. To fulfill what is stated: That You may be justified when You speak and be right when You judge (Psalms 51:6)  (Taanit 11a)

After the fire, a faint sound of silence: It was when Elijah heard the faint sound, and he wrapped his face in his 
cloak and came out and stood at the entrance of the cave. And behold, a voice came to him and said: what are you 
doing here Elijah? (I Kings 19, 12-13)

Nations heard, they were agitated; trembling has gripped the inhabitants of Philistia: Then the chieftains of Edom 
were alarmed, trembling gripped the powers of Moav; all the inhabitants of Canaan have dissipated (Exodus 15, 14-15) He 
makes the winds His messengers, the flaming fires, His servants…at Your rebuke they fled; at the sound of Your 
thunder, they hastened away (Psalms 104, 4-7); Behold, the kings convened there, passing together…A fearful trembling 
seized upon them there, like the pangs of a woman giving birth…As with Your Name, God, so Your praise (Psalms 48, 

5/7/11; see Isaiah 33, 14 ) ….Yitro heard about the giving of the Torah and came and all of the kings of the nations of the world were 
seized with trembling in their palaces and recited a song of praise (Zevachim 116a)



ַרת ֹרֶעה ֶעְדרֹו ר  ְכַבקָּׁ קֹוֹמת ֲאשֶּ מְׁ ל הַּ ם ִמּכָּ הֶּ תְׁ ִּתי אֶּ לְׁ ִהצַּ ת צֹאִני וְׁ ֵקר אֶּ שֹות ֵּכן ֲאבַּ רָּ תֹוְך צֹאנֹו ִנפְׁ יֹום ֱהיֹותֹו בְׁ בְׁ
ל  פֶּ ֲערָּ ן וַּ נָּ יֹום עָּ ם בְׁ ֹפצּו שָּ ִביֵבי ( יב, ד"יחזקאל ל)נָּ ִמן ּוִבסְׁ יָּ ץ ִבנְׁ רֶּ אֶּ ב ּובְׁ גֶּ ּנֶּ ֵרי הַּ עָּ ה ּובְׁ ֵפלָּ ּׁשְׁ ֵרי הַּ עָּ ר בְׁ הָּ ֵרי הָּ עָּ בְׁ
ה ֹעד  הּודָּ ֵרי יְׁ עָּ ִם ּובְׁ לַּ רּושָּ ה ַהּצֹאןיְׁ ֵדי ַתֲעֹבְרנָּׁ ל יְׁ ר המֹוֶנהעַּ מַּ (  יג,ירמיה לג)' אָּ

ֻאם אֲ ִכי לֹא ֶאְחֹפץ ְבמֹות ַהֵמת  י ה-נְׁ יּו' ֹדנָּ ִשיבּו ִוחְׁ הָּ (  לב,ח"יחזקאל י)וְׁ
ִני  י אָּ ע ֶאְחֹפץ ְבמֹותִאם ... חַּ שָּ רָּ ע ִכי ִאם ְבׁשּובהָּ שָּ יָּׁהִמַדְרכֹורָּ מּותּו  ְוחָּׁ ה תָּ מָּ לָּ ִעים וְׁ רָּ ם הָּ ֵכיכֶּ רְׁ שּובּו שּובּו ִמדַּ

ֵאל  רָּ (  יא, יחזקאל לג)ֵבית ִישְׁ

"  מיצריואוי לי מיוצריאוי לי ... ן "בשני יודי( ז', בראשית ב)' להים את האדם-א' וייצר ה'מאי דכתיב 
(א"א ע"ברכות ס)

Like the inspection by a shepherd of his flock on the day that he is among his sheep that were 
separated, so I will inspect My flock, and I will rescue them from all the places to which they were 
dispersed on the day of cloud and fog (Ezekiel 34, 12) In the cities of the highland, in the cities of the 
lowland and in the cities of the south and in the land of Benjamin and in the environs of Jerusalem and 
in the cities of Judah, the flock will again pass by a shepherd (Jeremiah 33, 13)

For I do not desire the death of the one who dies the utterance of the Lord God. [Therefore] facilitate 
repentance and live (Ezekiel 18, 32)

As I live…I surely do not desire the death of the wicked person. Rather [I wish for] the repentance of 
the wicked person from his way, that he live. Repent, repent your evil ways. Why should you die, 
house of Israel? (Ezekiel 33, 11) 

What is the meaning of that which is written: then the Lord God formed [vayyitzer] man (Genesis 2, 7) with 
a double yod?…woe unto me from my Creator [yotzri] and woe unto me from my inclination [yitzri]. [If 
one opts to follow either his Creator or his inclination, woe unto him from the other] (Brachot 61a)



י( ב: )'נחמיה ח אִּ ָהל מֵּ י ַהק ָ ְפנֵּ ֹוָרה לִּ ן ֶאת ַהת  ֹהֵּ יא ֶעְזָרא ַהכ  ין  ַוי ָבִּ בִּ ה ְוכֹל מֵּ ָ ׁש  ׁש ְוַעד אִּ
י יעִּ בִּ ְ יֹום ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַהׁש  ֹמַע ב ְ ׁשְ ן  ַוי ֹאֶמר ְנֶחְמָיה הו א( ט: .. )לִּ ֹהֵּ ָתא ְוֶעְזָרא ַהכ  ְרׁשָ ַהת ִּ

ים ֶאת ָהָעם ְלָכל ָהָעם ַהי ֹום ָקדֹׁש הו   ינִּ בִּ ם ַהמ ְ י ִּ ר ְוַהְלוִּ ֹפֵּ לו   ' א ַלהַהס  ְתַאב ְ יֶכם ַאל ת ִּ ֱאלֹהֵּ
ֹוָר  י ַהת  ְברֵּ ְמָעם ֶאת ד ִּ ׁשָ ל ָהָעם כ ְ ים כ ָ י בֹוכִּ ו  כ ִּ ְבכ  ְכלו   ( י: )הְוַאל ת ִּ ַוי ֹאֶמר ָלֶהם ְלכו  אִּ

י קָ  ין ָנכֹון לֹו כ ִּ ְלחו  ָמנֹות ְלאֵּ ים ְוׁשִּ תו  ַמְמַתק ִּ ים ו ׁשְ ַמנ ִּ בו   ַמׁשְ ָעצֵּ ֵּ ינו  ְוַאל ת  דֹוׁש ַהי ֹום ַלֲאדֹנֵּ
י ֶחְדַות ה ֶכם' כ ִּ יא ָמֻעז ְ ים ְלָכל ָהָעם לֵּ ( יא: )הִּ ם ַמְחׁשִּ י ִּ י ַהי ֹום ָקדֹׁש ְוַאל  ְוַהְלוִּ ו  כ ִּ אֹמר ַהס 

בו   ָעצֵּ ֵּ :  ת 

Nehemia 8: (2) Ezra the priest brought the Torah before the congregation, including men and women 
and everyone who could hear to understand on the first day of the seventh month [Rosh Hashana]…(9) 
Nehemiah, he was the Tirshata [Persian title of honor] and Ezra the priest, the scribe, and the Levites 
who explained [the Torah] to the people, said to all the people: Today is sacred to the Lord your God; do 
not mourn and do not weep, for all the people were weeping when they heard the words of the Torah. 
(10) He said to them, Go eat rich foods and drink sweet beverages. And send gifts [of food] to whomever 
does not have anything prepared, as this day is holy to our Lord. Do not be saddened, as joy in the Lord 
is your strength. (11) The Levites were quieting all the people, saying: Hush, for the day is holy, do not be 
sad.

Rosh HaShana: Do not be saddened as joy in the Lord is your 

strength י ֶחְדַות ה בו  כ ִּ ָעצֵּ ֵּ יא ' ְוַאל ת  ֶכםהִּ -ָמֻעז ְ
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