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ד"בס  



Iל ראש השנה מרכזיותה של חנה בקריאת התורה ובתפילה ש  
Centrality of Chana in Rosh HaShana Reading and Liturgy 

 
  ב/תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף י )1

בראש השנה תניא רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם בתשרי נולדו אבות בתשרי מתו אבות בפסח נולד יצחק 
 בטלה עבודה מאבותינו במצרים בניסן סף מבית האסורין בראש השנהבראש השנה יצא יונפקדה שרה רחל וחנה 

 נגאלו בתשרי עתידין ליגאל
 
  א/תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף יא) 2

בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה מנלן אמר רבי אלעזר אתיא פקידה פקידה אתיא זכירה זכירה כתיב ברחל ויזכור 
כתיב שבתון זכרון תרועה פקידה ואתיא זכירה זכירה מראש השנה ד' וכתיב בחנה ויזכרה האלהים את רחל 

 רה פקד את ש'  וכתיב בשרה והאת חנה' פקידה כתיב בחנה כי פקד ה
 
  א/תלמוד בבלי מסכת מגילה דף לא) 3

 והאידנא פקד את שרה ומפטירין בחנה' ויש אומרים והבראש השנה בחדש השביעי ומפטירין הבן יקיר לי אפרים 
 ן יקיר ליר והאלהים נסה את אברהם ומפטירין הבדאיכא תרי יומי יומא קמא כיש אומרים למח

 
  א/תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כט) 4

הני תשע דראש השנה הני שבע דשבתא כנגד מי אמר רבי חלפתא בן שאול כנגד שבעה קולות שאמר דוד על המים 
 נפקדה כנגד מי אמר רבי יצחק דמן קרטיגנין כנגד תשעה אזכרות שאמרה חנה בתפלתה דאמר מר בראש השנה

 שרה רחל וחנה
 
  ב/תלמוד ירושלמי מסכת תענית דף ט) 5

 ידין אפסי ארץ' כנגד תשע אזכרות שכתוב בפרשת חנה וכתיב בסופה ייבא קרתינגא ' ה מניין אמר ר"תשע של ר
 

 ןן רקע סיפורי
Background Narrative 

 
  6) ספר שמואל א פרק א

ַהר ֶאְפָרִים ּוְׁשמֹו ֶאְלָקָנה ֶּבן ְירָֹחם ֶּבן ֱאִליהּוא ֶּבן ּתֹחּו ֶבן צּוף ֶאְפָרִתיַוְיִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמן ָהָרָמַתִים צֹוִפים ֵמ) א  
ְולֹו ְׁשֵּתי ָנִׁשים ֵׁשם ַאַחת ַחָּנה ְוֵׁשם ַהֵּׁשִנית ְּפִנָּנה ַוְיִהי ִלְפִנָּנה ְיָלִדים ּוְלַחָּנה ֵאין ְיָלִדים) ב  
ִמים ָיִמיָמה ְלִהְׁשַּתֲחֹות ְוִלְזּבַֹח ַליהָֹוה ְצָבאֹות ְּבִׁשלֹה ְוָׁשם ְׁשֵני ְבֵני ֵעִלי ָחְפִני ּוִפְנָחס ְוָעָלה ָהִאיׁש ַההּוא ֵמִעירֹו ִמָּי) ג

 ּכֲֹהִנים ַליהָֹוה
ַוְיִהי ַהּיֹום ַוִּיְזַּבח ֶאְלָקָנה ְוָנַתן ִלְפִנָּנה ִאְׁשּתֹו ּוְלָכל ָּבֶניָה ּוְבנֹוֶתיָה ָמנֹות) ד  
ָּאֵהב ַויהָֹוה ָסַגר ַרְחָמהֵּתן ָמָנה ַאַחת ַאָּפִים ִּכי ֶאת ַחָּנה ּוְלַחָּנה ִי) ה  
ְוִכֲעַסָּתה ָצָרָתּה ַּגם ַּכַעס ַּבֲעבּור ַהְרִֹעָמּה ִּכי ָסַגר ְיהָֹוה ְּבַעד ַרְחָמּה) ו  
ְבֶּכה ְולֹא תֹאַכלְוֵכן ַיֲעֶׂשה ָׁשָנה ְבָׁשָנה ִמֵּדי ֲעלָֹתּה ְּבֵבית ְיהָֹוה ֵּכן ַּתְכִעֶסָּנה ַוִּת) ז  
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ַוּיֹאֶמר ָלּה ֶאְלָקָנה ִאיָׁשּה ַחָּנה ָלֶמה ִתְבִּכי ְוָלֶמה לֹא תֹאְכִלי ְוָלֶמה ֵיַרע ְלָבֵבְך ֲהלֹוא ָאנִֹכי טֹוב ָלְך ֵמֲעָׂשָרה ָּבִנים) ח  
ַהִּכֵּסא ַעל ְמזּוַזת ֵהיַכל ְיהָֹוהַוָּתָקם ַחָּנה ַאֲחֵרי ָאְכָלה ְבִׁשלֹה ְוַאֲחֵרי ָׁשתֹה ְוֵעִלי ַהּכֵֹהן יֵׁשב ַעל ) ט  
  ּוָבכֹה ִתְבֶּכהַוִּתְתַּפֵּלל ַעל ְיהָֹוהְוִהיא ָמַרת ָנֶפׁש ) י
ַרע  ַוּתֹאַמר ְיהָֹוה ְצָבאֹות ִאם ָראֹה ִתְרֶאה ָּבֳעִני ֲאָמֶתָך ּוְזַכְרַּתִני ְולֹא ִתְׁשַּכח ֶאת ֲאָמֶתָך ְוָנַתָּתה ַלֲאָמְתָך ֶזַוִּתּדֹר ֶנֶדר) יא

 ֲאָנִׁשים ּוְנַתִּתיו ַליהָֹוה ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ּומֹוָרה לֹא ַיֲעֶלה ַעל רֹאׁשֹו
ְוָהָיה ִּכי ִהְרְּבָתה ְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ְיהָֹוה ְוֵעִלי ׁשֵֹמר ֶאת ִּפיָה) יב  
ַע ַוַּיְחְׁשֶבָה ֵעִלי ְלִׁשּכָֹרהְוַחָּנה ִהיא ְמַדֶּבֶרת ַעל ִלָּבּה ַרק ְׂשָפֶתיָה ָּנעֹות ְוקֹוָלּה לֹא ִיָּׁשֵמ) יג  
ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֵעִלי ַעד ָמַתי ִּתְׁשַּתָּכִרין ָהִסיִרי ֶאת ֵייֵנְך ֵמָעָלִיְך) יד  



ֵני ְיהָֹוהַוַּתַען ַחָּנה ַוּתֹאֶמר לֹא ֲאדִֹני ִאָּׁשה ְקַׁשת רּוַח ָאנִֹכי ְוַיִין ְוֵׁשָכר לֹא ָׁשִתיִתי ָוֶאְׁשּפְֹך ֶאת ַנְפִׁשי ִלְפ) טו  
ַאל ִּתֵּתן ֶאת ֲאָמְתָך ִלְפֵני ַּבת ְּבִלָּיַעל ִּכי ֵמרֹב ִׂשיִחי ְוַכְעִסי ִּדַּבְרִּתי ַעד ֵהָּנה) טז  
ֵׁשָלֵתְך ֲאֶׁשר ָׁשַאְלְּת ֵמִעּמֹוַוַּיַען ֵעִלי ַוּיֹאֶמר ְלִכי ְלָׁשלֹום ֵואלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִיֵּתן ֶאת ) יז  
ְפָחְתָך ֵחן ְּבֵעיֶניָך ַוֵּתֶלְך ָהִאָּׁשה ְלַדְרָּכּה ַוּתֹאַכל ּוָפֶניָה לֹא ָהיּו ָלּה עֹודַוּתֹאֶמר ִּתְמָצא ִׁש) יח   
ֶרָה ְיהָֹוהַוַּיְׁשִּכמּו ַבּבֶֹקר ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ִלְפֵני ְיהָֹוה ַוָּיֻׁשבּו ַוָּיבֹאּו ֶאל ֵּביָתם ָהָרָמָתה ַוֵּיַדע ֶאְלָקָנה ֶאת ַחָּנה ִאְׁשּתֹו ַוִּיְזְּכ) יט  
ַוְיִהי ִלְתֻקפֹות ַהָּיִמים ַוַּתַהר ַחָּנה ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ְׁשמּוֵאל ִּכי ֵמְיהָֹוה ְׁשִאְלִּתיו) כ  
ַוַּיַעל ָהִאיׁש ֶאְלָקָנה ְוָכל ֵּביתֹו ִלְזּבַֹח ַליהָֹוה ֶאת ֶזַבח ַהָּיִמים ְוֶאת ִנְדרֹו) כא  
ה ִּכי ָאְמָרה ְלִאיָׁשּה ַעד ִיָּגֵמל ַהַּנַער ַוֲהִבאִֹתיו ְוִנְרָאה ֶאת ְּפֵני ְיהָֹוה ְוָיַׁשב ָׁשם ַעד עֹוָלםְוַחָּנה לֹא ָעָלָת) כב  
ה ַוֵּתיֶנק ֶאת ְּבָנּה ַוּיֹאֶמר ָלּה ֶאְלָקָנה ִאיָׁשּה ֲעִׂשי ַהּטֹוב ְּבֵעיַנִיְך ְׁשִבי ַעד ָּגְמֵלְך אֹתֹו ַאְך ָיֵקם ְיהָֹוה ֶאת ְּדָברֹו ַוֵּתֶׁשב ָהִאָּׁש) כג

 ַעד ָּגְמָלּה אֹתֹו
ַוַּתֲעֵלהּו ִעָּמּה ַּכֲאֶׁשר ְּגָמַלּתּו ְּבָפִרים ְׁשלָׁשה ְוֵאיָפה ַאַחת ֶקַמח ְוֵנֶבל ַיִין ַוְּתִבֵאהּו ֵבית ְיהָֹוה ִׁשלֹו ְוַהַּנַער ָנַער) כד  
ִליַוִּיְׁשֲחטּו ֶאת ַהָּפר ַוָּיִביאּו ֶאת ַהַּנַער ֶאל ֵע) כה  
ַוּתֹאֶמר ִּבי ֲאדִֹני ֵחי ַנְפְׁשָך ֲאדִֹני ֲאִני ָהִאָּׁשה ַהִּנֶּצֶבת ִעְּמָכה ָּבֶזה ְלִהְתַּפֵּלל ֶאל ְיהָֹוה) כו  
ֹּוְׁשֵאָלִתי ֲאֶׁשר ָׁשַאְלִּתי ֵמִעמֶאל ַהַּנַער ַהֶּזה ִהְתַּפָּלְלִּתי ַוִּיֵּתן ְיהָֹוה ִלי ֶאת ) כז  
ִּתהּו ַליהָֹוה ָּכל ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ָהָיה הּוא ָׁשאּול ַליהָֹוה ַוִּיְׁשַּתחּו ָׁשם ַליהָֹוהְוַגם ָאנִֹכי ִהְׁשִאְל) כח   

 
 7) מלבי"ם על שמואל א פרק א פסוק ו - חלק באור הענין

כ " היה לה ג מצד עצמה-גם כעס ) ב,  שצרתה עוררה את כעסה-וכעסתה צרתה ) א, וכן היה כעס כפול מצד חנה) ו
ומלת הרעמה הוא מקור  (-בעד רחמה ' ל מצד שהיתה מרעמת תמיד ומתלוננת על כי סגר ה" ר-הרעמה כעס בעבור 

, את חנה' היה כוונתם להשתחוות ולהתפלל על שיפקוד ה' וכבר בארנו כי מדי בואם לבית ה, )מההפעיל הרעם שלה
וצרתה כוונה להכעיסה אז, דהשאחר התפלה נזכרה כי עדן לא נפק, נזכרו בצרתם תמיד' ולכן בעת בואם לבית ה  

 
?ןןן מהו נדר  

What’s a “Neder”? 
 

  ספר בראשית פרק כח) 8
 ַוִּיַּדר ַיֲעקֹב ֶנֶדר ֵלאמֹר ִאם ִיְהֶיה ֱאלִֹהים ִעָּמִדי ּוְׁשָמַרִני ַּבֶּדֶרְך ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי הֹוֵלְך ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹל ּוֶבֶגד ִלְלּבֹׁש) כ
  ְבָׁשלֹום ֶאל ֵּבית ָאִבי ְוָהָיה ְיהָֹוה ִלי ֵלאלִֹהיםְוַׁשְבִּתי) כא
 ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ַמֵּצָבה ִיְהֶיה ֵּבית ֱאלִֹהים ְוכֹל ֲאֶׁשר ִּתֶּתן ִלי ַעֵּׂשר ֲאַעְּׂשֶרּנּו ָלְך) כב
 
  ספר במדבר פרק כא) 9
 ִּכי ָּבא ִיְׂשָרֵאל ֶּדֶרְך ָהֲאָתִרים ַוִּיָּלֶחם ְּבִיְׂשָרֵאל ַוִּיְׁשְּב ִמֶּמּנּו ֶׁשִביַוִּיְׁשַמע ַהְּכַנֲעִני ֶמֶלְך ֲעָרד יֵׁשב ַהֶּנֶגב ) א
 ַוִּיַּדר ִיְׂשָרֵאל ֶנֶדר ַליהָֹוה ַוּיֹאַמר ִאם ָנתֹן ִּתֵּתן ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְּבָיִדי ְוַהֲחַרְמִּתי ֶאת ָעֵריֶהם) ב
 ל ַוִּיֵּתן ֶאת ַהְּכַנֲעִני ַוַּיֲחֵרם ֶאְתֶהם ְוֶאת ָעֵריֶהם ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ָחְרָמהַוִּיְׁשַמע ְיהָֹוה ְּבקֹול ִיְׂשָרֵא) ג
 

  ספר שופטים פרק יא) 10
 ַוִּיַּדר ִיְפָּתח ֶנֶדר ַליהָֹוה ַוּיֹאַמר ִאם ָנתֹון ִּתֵּתן ֶאת ְּבֵני ַעּמֹון ְּבָיִדי) ל
  ֵביִתי ִלְקָראִתי ְּבׁשּוִבי ְבָׁשלֹום ִמְּבֵני ַעּמֹון ְוָהָיה ַליהָֹוה ְוַהֲעִליִתהּו עֹוָלהְוָהָיה ַהּיֹוֵצא ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמַּדְלֵתי) לא
 

  ק על שמואל א פרק א פסוק יא"רד) 11
 אני תמה איך חל נדרה על בנה שיהיה נזיר ועוד שלא היה בעולם ואיך חל הנדר עליו ואפילו היה -ותדור נדר ) יא

בעולם הרי אמרו האיש מדיר את בנו נזיר ואין האשה מדרת את בנה בנזיר ואפילו באיש לא מצאו בו טעם אלא אמרו 
ששמע מאשתו זה לא ראינו והיאך הניח הפסוק לספור הלכה היא בנזיר ואם תאמר כי אלקנה עשה הנדר גם כן אחרי 

ל בזה הדבר כי לא מצאתי בדבריהם "עיקר הנדר וכתב נדר חנה שאינו נדר זה רחוק ויותר אני תמיה איך לא דברו רז
  בזה שום דבר לא במדרש ולא בתלמוד
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   חלק באור הענין-ם על שמואל א פרק א פסוק יא "מלבי) 12
 ל"ש חז"כמשזה מועיל בעת צרה על עצמה נדר  שקבלה -ותדר נדר ) ד) יא
 

   חלק באור הענין-ם על שמואל א פרק א פסוק יג "מלבי) 13
לבדו ' כי הדבור בלחש מורה שמתפללת לה,  שזה לא יתכן עם מה שהרבתה להתפלל-וחנה היא מדברת על לבה ) יג

 שבה עלי לשכרהולכן ויח, ל"כנובזה לא יתכן להרבות בדברים , בלי אמצעי
 

"שמואל"שמעות השם מ  IV 
Significance of the name “Shmuel” 

 
  ק על שמואל א פרק א פסוק כ"רד )14

מאל כאילו כ "שאלתיהו כי יש באותיות שמואל שאול ויש באותיותיו ג'  הורכבה המלה בזה הטעם מן כי מה-שמואל  
 אמרה שאול מאל

  שאלתיו' י אמרה מהכלמה קראה שמו שמואל '  חסר מלת אמרה כלו-שאלתיו ' כי מה
 

  י שמואל א פרק א פסוק כח"רש) 15
, ז"ץ בלע" אנפרוצטי-הוא שאול . או משאילו בנו לשמשו, כאדם המשאיל כלי לרבו -' וגם אנכי השאלתיהו לה) כח

 ועליו להחזירו לי, כי השאלתיו לו, ה נעשה עליו שואל"הקב, כלומר אין אתה רשאי לענשו
 

  חק על שמואל א פרק א פסוק כ"רד) 16
 ת מסרתיה דיהא משמש קדם ה" שהוא נתן לו ויהחזרתי לו השאלה -השאלתיהו ) כח

  כמו אשר יהיה ורבים כמוהו-אשר היה  
ויש בו דרש באותה שעה נצנצה בה רוח הקדש ' הוא נתון לה כמו נתון כלומר הוא שהיה שאול הנה -הוא שאול  

 ש שאול לה"ואמרה כל זמן ששמואל קיים שאול קיים ז
 

חנה" תפילת" V 
“Tefillat” Chana 

 
 ספר שמואל א פרק ב) 17
 ַוִּתְתַּפֵּלל ַחָּנה ַוּתֹאַמר ָעַלץ ִלִּבי ַּביהָֹוה ָרָמה ַקְרִני ַּביהָֹוה ָרַחב ִּפי ַעל אֹוְיַבי ִּכי ָׂשַמְחִּתי ִּביׁשּוָעֶתָך) א
 ֵאין ָקדֹוׁש ַּכיהָֹוה ִּכי ֵאין ִּבְלֶּתָך ְוֵאין צּור ֵּכאלֵֹהינּו) ב
 ִנְתְּכנּו ֲעִללֹות} \ְולֹו{\ַאל ַּתְרּבּו ְתַדְּברּו ְּגבָֹהה ְגבָֹהה ֵיֵצא ָעָתק ִמִּפיֶכם ִּכי ֵאל ֵּדעֹות ְיהָֹוה ְולֹא ) ג
 ֶקֶׁשת ִּגּבִֹרים ַחִּתים ְוִנְכָׁשִלים ָאְזרּו ָחִיל) ד
 ְלָדה ִׁשְבָעה ְוַרַּבת ָּבִנים ֻאְמָלָלהְׂשֵבִעים ַּבֶּלֶחם ִנְׂשָּכרּו ּוְרֵעִבים ָחֵדּלּו ַעד ֲעָקָרה ָי) ה
 ְיהָֹוה ֵמִמית ּוְמַחֶּיה מֹוִריד ְׁשאֹול ַוָּיַעל) ו
 ְיהָֹוה מֹוִריׁש ּוַמֲעִׁשיר ַמְׁשִּפיל ַאף ְמרֹוֵמם) ז
י ַליהָֹוה ְמֻצֵקי ֶאֶרץ ַוָּיֶׁשת ֲעֵליֶהם ֵמִקים ֵמָעָפר ָּדל ֵמַאְׁשּפֹת ָיִרים ֶאְביֹון ְלהֹוִׁשיב ִעם ְנִדיִבים ְוִכֵּסא ָכבֹוד ַיְנִחֵלם ִּכ) ח

 ֵּתֵבל
 ִיְׁשמֹר ּוְרָׁשִעים ַּבחֶׁשְך ִיָּדּמּו ִּכי לֹא ְבכַֹח ִיְגַּבר ִאיׁש} \ֲחִסיָדיו{\ַרְגֵלי ֲחִסיָדו ) ט
ְפֵסי ָאֶרץ ְוִיֶּתן עֹז ְלַמְלּכֹו ְוָיֵרם ֶקֶרן ַּבָּׁשַמִים ַיְרֵעם ְיהָֹוה ָיִדין ַא} \ָעָליו{\ָעָלו } \ְמִריָביו{\ְיהָֹוה ֵיַחּתּו ְמִריָבו ) י

 ְמִׁשיחֹו
 

   חלק באור הענין-ם על שמואל א פרק ב פסוק א "מלבי) 18
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או ותדבר או ותהלל , והיה לו לאמר ותשר חנה. הגלוי אין כאן תפלה רק הלל ושבח שיר וזמרהכפי : השאלות
 ?לא ותתפלל, וכדומה



ש לעולם "וכמ, ועקר תפלתה הוא הפסוק האחרון, ונים סדרה שבחו של מקוםפסוקים הראש'  בט-ותתפלל חנה  )א
 כ יתפלל"יסדר אדם שבחו של מקום ואח

 
  ג על שמואל א פרק ב פסוק א"רלב) 19

י כעל כל אשר גמלה רב טוב וידמה שזאת התפלה היתה "י על דבר בנה שבח והודאה לש"והנה התפללה חנה לש) א(
 אמרה -' עלץ לבי בה. וזה ענין התפלה לפי מה שאחשוב, צת ממה שהורגש לה בחושעל דרך הנבואה ואם נתערב בה ק

לבדו ולהסיר הבעלים והעשתרות שאם לא יעשה לישראל '  כשיבא שמואל בנה לעבוד את הכל זה בעד כנסת ישראל
 טוב אחר די בו שמחה

 
לאומית ) המנון( שירה –מן הפרט אל הכלל : ראש השנה VI 

Rosh HaShana: Seeing Beyond Self – A National Anthem 
 

  20) ספר נחמיה פרק ח
ַוֵּיָאְספּו ָכל ָהָעם ְּכִאיׁש ֶאָחד ֶאל ָהְרחֹוב ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַׁשַער ַהָּמִים ַוּיֹאְמרּו ְלֶעְזָרא ַהּסֵֹפר ְלָהִביא ֶאת ֵסֶפר ּתֹוַרת מֶֹׁשה ) א

 ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ֶאת ִיְׂשָרֵאל
ְּביֹום ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעיְזָרא ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּתֹוָרה ִלְפֵני ַהָּקָהל ֵמִאיׁש ְוַעד ִאָּׁשה ְוכֹל ֵמִבין ִלְׁשמַֹע ַוָּיִביא ֶע) ב   
דֹׁש הּוא ַליהָֹוה ַוּיֹאֶמר ְנֶחְמָיה הּוא ַהִּתְרָׁשָתא ְוֶעְזָרא ַהּכֵֹהן ַהּסֵֹפר ְוַהְלִוִּים ַהְּמִביִנים ֶאת ָהָעם ְלָכל ָהָעם ַהּיֹום ָק) ט

 ֱאלֵֹהיֶכם ַאל ִּתְתַאְּבלּו ְוַאל ִּתְבּכּו ִּכי בֹוִכים ָּכל ָהָעם ְּכָׁשְמָעם ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה
ינּו ְוַאל ֵּתָעֵצבּו ִּכי  ִּכי ָקדֹוׁש ַהּיֹום ַלֲאדֵֹנְוִׁשְלחּו ָמנֹות ְלֵאין ָנכֹון לֹוַוּיֹאֶמר ָלֶהם ְלכּו ִאְכלּו ַמְׁשַמִּנים ּוְׁשתּו ַמְמַּתִּקים ) י

 ֶחְדַות ְיהָֹוה ִהיא ָמֻעְּזֶכם
ְוַהְלִוִּים ַמְחִׁשים ְלָכל ָהָעם ֵלאמֹר ַהּסּו ִּכי ַהּיֹום ָקדֹׁש ְוַאל ֵּתָעֵצבּו) יא  
  ַּבְּדָבִרים ֲאֶׁשר הֹוִדיעּו ָלֶהםַוֵּיְלכּו ָכל ָהָעם ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות ּוְלַׁשַּלח ָמנֹות ְוַלֲעׂשֹות ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה ִּכי ֵהִבינּו) יב
 

  ב/תלמוד בבלי מסכת יבמות דף קה )21
שמעון בר רבי הוו יתבי פתח חד מינייהו ואמר המתפלל צריך שיתן עיניו למטה שנאמר והיו עיני ולבי שם ' חייא ור' דר

סי לגבייהו אמר להו במאי יו' ישמעאל בר' כל הימים וחד אמר עיניו למעלה שנאמר נשא לבבנו אל כפים אדהכי אתא ר
להו כך אמר אבא המתפלל צריך שיתן עיניו למטה ולבו למעלה כדי שיתקיימו שני עסקיתו אמרו ליה בתפלה אמר 

 מקראות הללו
 

  ב/תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף כו )22
צרות מקצרות משנה שופר של ראש השנה של יעל פשוט ופיו מצופה זהב ושתי חצוצרות מן הצדדין שופר מאריך וחצו 

שמצות היום בשופר ובתעניות בשל זכרים כפופין ופיהן מצופה כסף ושתי חצוצרות באמצע שופר מקצר וחצוצרות 
מאריכות שמצות היום בחצוצרות שוה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות רבי יהודה אומר בראש השנה תוקעין 

של ראש השנה ושל יום הכפורים בכפופין ושל כל השנה גמרא אמר רבי לוי מצוה : בשל זכרים וביובלות בשל יעלים
בפשוטין והתנן שופר של ראש השנה של יעל פשוט הוא דאמר כי האי תנא דתניא רבי יהודה אומר בראש השנה היו 
תוקעין בשל זכרים כפופין וביובלות בשל יעלים ולימא הלכתא כרבי יהודה אי אמרת הלכתא כרבי יהודה הוה אמינא 

דכייף איניש יובל נמי כרבי יהודה סבירא ליה קא משמע לן במאי קמיפלגי מר סבר בראש השנה כמה אפילו של 
בראש השנה כמה דפשיט איניש ומר סבר דפשיט איניש דעתיה טפי מעלי וביום הכפורים כמה טפי מעלי  דעתיה

  איניש דעתיה טפי מעליבתעניות כמה דכייףדעתיה טפי מעלי ו
 

 ,
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ר ְנָׁשָמה ְבַאּפֹו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֶמֶלְך ּוַמְלכּותֹו ַּבּכֹל ָמָׁשָלהוְיֹאַמר ּכֹל ֲאֶׁש … 
,ִּכי דֹוְרֶׁשיָך ְלעֹוָלם לֹא ִיָּכֵׁשלּו ְולֹא ִיָּכְלמּו ָלֶנַצח ָּכל ַהחֹוִסים ָּבְך, ַאְׁשֵרי ִאיׁש ֶׁשּלֹא ִיְׁשָּכֶחָך ּוֶבן ָאָדם ִיְתַאֶּמץ ָּבְך  

ל ַהַּמֲעִׂשים ְלָפֶניָך ָּבא ְוַאָּתה דֹוֵרׁש ַמֲעֵׂשה ֻכָּלם ִּכי ֵזֶכר ָּכ  
ַוֲהִביֵאנּו ְלִצּיֹון , ְּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ְלֵחרּוֵתנּו ְוָׂשא ֵנס ְלַקֵּבץ ָּגֻלּיֹוֵתינּו ְוָקֵרב ְּפזּוֵרינּו ִמֵּבין ַהּגֹוִים ּוְנפּוצֹוֵתינּו ַּכֵּנס ִמַּיְרְּכֵתי ָאֶרץ

ִרָּנה ְוִלירּוָׁשַלִים ֵּבית ִמְקָּדְׁשָך ְּבִׂשְמַחת עֹוָלםִעיְרָך ְּב  


