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Urgency of the Moment

Hope for the Future

Rosh Hashanah Torah Reading Day 1

Rosh Hashanah Torah Reading Day 2

 .1ספר בראשית פרשת וירא פרק כא
(א) וַידֹ וָד פָקַ ד אֶ ת שָ ָרה ַּכאֲשֶׁ ר אָ מָ ר ַּו ַּיעַּׂש יְדֹ וָד לְ ׂשָ ָרה ַּכאֲשֶׁ ר
דִּ בֵּ ר(:ב) וַּתַּ הַּ ר וַּתֵּ לֶׁד ׂשָ ָרה לְ אַּ בְ ָרהָ ם בֵּ ן לִּ זְקֻ נָיו לַּּמֹועֵּד אֲשֶׁ ר דִּ בֶׁ ר
אֹ תֹו אֱֹלהִּ ים(:ג) ַּויִּקְ ָרא אַּ בְ ָרהָ ם אֶׁ ת שֶׁ ם בְ נֹו הַּ ּנֹולַּד לֹו אֲשֶׁ ר יָלְ דָ ה
ּלֹו ׂשָ ָרה יִּצְ חָ ק(:ד) ַּויָמָ ל אַּ בְ ָרהָ ם אֶׁ ת יִּצְ חָ ק בְ נֹו בֶׁ ן ְשמֹ נַּת י ִָּמים
ַּכאֲשֶׁ ר צִּ וָה אֹ תֹו אֱֹלהִּ ים(:ה) וְ אַּ בְ ָרהָ ם בֶׁ ן ְמאַּ ת שָ נָה בְ הִּ ָולֶׁד לֹו
אֵּ ת יִּצְ חָ ק בְ נֹו:

 .5ספר בראשית פרק כב
(יב) ַּוי ֹאמֶׁ ר אַּ ל ִּת ְש ַּל ח י ְָדָך אֶׁ ל הַּ ַּּנעַּר וְ אַּ ל תַּ עַּׂש לֹו ְמאומָ ה כִּ י
עַּתָ ה יָדַּ עְ ִּתי כִּ י י ְֵּרא אֱֹלהִּ ים אַּ תָ ה וְ ל ֹא חָ ׂשַּ כְ תָ אֶׁ ת בִּ נְָך אֶׁ ת יְ חִּ ְידָך
ִּמּמֶׁ ּנִּ י(:יג) ַּויִּשָ א אַּ בְ ָרהָ ם אֶׁ ת ֵּעינָיו ַּוי ְַּרא וְ הִּ ּנֵּה אַּ יִּל אַּ חַּ ר ֶׁנאֱחַּ ז
בַּ סְ בַּ ְך בְ קַּ ְרנָיו ַּו ֵּילְֶׁך אַּ בְ ָרהָ ם ַּויִּקַּ ח אֶׁ ת הָ אַּ יִּל ַּו ַּי ֲעלֵּהו לְ עֹ לָה תַּ חַּ ת
בְ נֹו(:יד) ַּויִּקְ ָרא אַּ בְ ָרהָ ם שֵּ ם הַּ ּמָ קֹום הַּ הוא יְדֹ וָד יִּ ְראֶׁ ה אֲשֶׁ ר יֵּאָ מֵּ ר
הַּ יֹום בְ הַּ ר יְדֹ וָד י ֵָּראֶׁ ה(:טו) ַּויִּקְ ָרא מַּ לְ אַּ ְך יְדֹ וָד אֶׁ ל אַּ בְ ָרהָ ם שֵּ נִּ ית
עָׂשיתָ
נִּשבַּ עְ ִּתי נְ אֻם יְדֹ וָד כִּ י ַּיעַּן אֲשֶׁ ר ִּ
ִּמן הַּ שָ מָ ִּים(:טז) ַּוי ֹאמֶׁ ר בִּ י ְ
אֶׁ ת הַּ דָ בָ ר הַּ זֶׁה וְ ל ֹא חָ ׂשַּ כְ תָ אֶׁ ת בִּ נְָך אֶׁ ת ְיחִּ ידֶׁ ָך(:יז) כִּ י בָ ֵּרְך
אֲבָ ֶׁרכְ ָך וְ הַּ ְרבָ ה אַּ ְרבֶׁ ה אֶׁ ת ז ְַּרעֲָך כְ כֹוכְ בֵּ י הַּ שָ מַּ יִּ ם וְ כַּחֹול אֲשֶׁ ר עַּל
ְׂשפַּת הַּ יָם וְ י ִַּּרש ז ְַּרעֲָך אֵּ ת שַּ עַּר אֹ ְיבָ יו(:יח) וְ הִּ ְתבָ רֲ כו בְ ז ְַּרעֲָך כֹ ל
ּגֹויֵּי הָ אָ ֶׁרץ עֵּקֶׁ ב אֲשֶׁ ר שָ מַּ עְ תָ בְ קֹלִּ י:

Rosh Hashanah Haftarah Day 1

Day 2 Rosh Hashanah Haftarah
 .6ספר ירמיה פרק לא
רורים ָרחֵּ ל
נִּשמָ ע נְהִּ י בְ כִּ י תַּ ְמ ִּ
(יד) כֹ ה אָ מַּ ר יְדֹ וָד קֹול בְ ָרמָ ה ְ
ְמבַ כָה ַעל בָ נֶיהָ מֵּ ֲאנָה לְ הִּ ּנָחֵּ ם עַּל בָ נֶׁיהָ כִּ י אֵּ ינֶּׁנו:
( טו) כֹ ה אָ מַּ ר יְדֹ וָד ִּמנְעִּ י קֹולְֵּך ִּמבֶׁ כִּ י וְ עֵּי ַּניְִּך ִּמ ִּד ְמעָה כִּ י יֵּש ׂשָ כָר
לִּ פְ ֻעּלָתֵּ ְך נְ אֻם יְדֹ וָד וְ שָ בו מֵּ אֶׁ ֶׁרץ אֹויֵּב:
(טז) וְ יֵּש ִּתקְ וָה לְ אַּ ח ֲִּריתֵּ ְך נְ אֻם יְדֹ וָד וְ שָ בו בָ נִּ ים לִּ גְ בולָם:

 .2ספר שמואל א פרק א
ושמֹו אֶׁ לְ קָ נָה
(א) וַּיְהִּ י ִּאיש אֶׁ חָ ד ִּמן הָ ָרמָ תַּ ִּים צֹופִּ ים מֵּ הַּ ר אֶׁ פְ ָר ִּים ְ
בֶׁ ן יְ רֹ חָ ם בֶׁ ן אֱלִּ יהוא בֶׁ ן תֹ חו בֶׁ ן צוף אֶׁ פְ ָר ִּתי(:ב) וְ לֹו ְשתֵּ י נ ִָּשים
שֵּ ם אַּ חַּ ת חַ ָנה וְ שֵּ ם הַּ שֵּ נִּ ית פְ נִּ ּנָה ַּויְהִּ י לִּ פְ נִּ ּנָה ְילָדִּ ים ולְ חַּ ּנָה אֵּ ין
יְ לָדִּ ים(:ג) וְ ָעלָה הָ ִּאיש הַּ הוא מֵּ עִּ ירֹו ִּמי ִָּמים י ִָּמימָ ה לְ הִּ ְשתַּ חֲֹות
וְ לִּ זְבֹ חַּ לַּידֹ וָד צְ בָ אֹות בְ ִּשֹלה וְ שָ ם ְש ֵּני בְ נֵּי עֵּלִּ י חָ פְ נִּ י ופִּ נְ חָ ס כֹ הֲנִּ ים
לַּידֹ וָד(:י) וְ ִהיא מָ ַרת ָנ ֶפׁש ו ִַת ְת ַפלֵּל עַל יְ דֹ וָד ּובָ כֹ ה ִת ְבכֶה(:יא)
ו ִַּּתדֹ ר נֶׁדֶׁ ר ַּות ֹאמַּ ר יְדֹ וָד צְ בָ אֹות ִּאם ָראֹ ה ִּת ְראֶׁ ה בָ ענִּ י אֲמָ תֶׁ ָך
ו ְזכ ְַּרתַּ נִּ י וְ ל ֹא ִּת ְשכַּח אֶׁ ת אֲמָ תֶׁ ָך וְ נָתַּ תָ ה ַּלאֲמָ ְתָך ז ֶַּׁרע ֲאנ ִָּשים
ומֹורה ל ֹא ַּי ֲעלֶׁה עַּל ר ֹאשֹו(:יב) וְ הָ יָה
ונְתַּ ִּתיו לַּידֹ וָד כָל ְימֵּ י חַּ יָיו ָ
כִּ י הִּ ְרבְ תָ ה לְ הִּ ְת ַּפּלֵּל לִּ פְ נֵּי יְדֹ וָד וְ עֵּלִּ י שֹ מֵּ ר אֶׁ ת פִּ יהָ (:יג) וְ חַּ ּנָה
הִּ יא ְמדַּ בֶׁ ֶׁרת עַּל לִּ בָ ּה ַּרק ְׂשפָתֶׁ יהָ ּנָעֹות וְ קֹו ָלּה ל ֹא יִּשָ מֵּ ַּע ַּויַּחְ ְשבֶׁ הָ
עֵּלִּ י לְ ִּשכֹ ָרה:
 .7רמב"ן על בראשית פרק כב:טז
 .3תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף י:
יען אשר עשית את הדבר הזה גם מתחילה (לעיל יג טז ,טו ה)
בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה בראש השנה.
הבטיחו כי ירבה את זרעו ככוכבי השמים וכעפר הארץ ,אבל
עתה הוסיף לו יען אשר עשית המעשה הגדול הזה ,שנשבע
 .4תלמוד בבלי מסכת יבמות דף סד.
א"ר יצחק מפני מה היו אבותינו עקורים מפני שהקדוש ברוך בשמו הגדול ,ושיירש זרעו את שער אויביו:
והנה הובטח שלא יגרום שום חטא שיכלה זרעו ,או
הוא מתאוה לתפלתן של צדיקים.
שיפול ביד אויביו ולא יקום  -והנה זו הבטחה שלימה
בגאולה העתידה לנו:
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Counting Our Prayers
The Significance of 9 .1
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כט.
תשע דראש השנה כנגד … כנגד תשעה אזכרות שאמרה חנה בתפלתה דאמר מר בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה.
 .2ספר שמואל א פרק ב
(א) ו ִַּּת ְת ַּפּלֵּל חַּ ּנָה ַּות ֹאמַּ ר ָע ַּלץ לִּ בִּ י בַ ידֹ ָוד ָרמָ ה קַּ ְרנִּ י בַ ידֹ ָוד ָרחַּ ב פִּ י עַּל אֹו ְיבַּ י כִּ י ׂשָ מַּ חְ ִּתי בִּ ישועָתֶׁ ָך:
(ב) אֵּ ין קָ דֹוש כַידֹ ָוד כִּ י אֵּ ין בִּ לְ תֶׁ ָך וְ אֵּ ין צור כֵּאֹלהֵּ ינו:
נִּתכְ נו עֲלִּ לֹות:
(ג) אַּ ל תַּ ְרבו ְתדַּ בְ רו ּגְ בֹ הָ ה גְ בֹ הָ ה יֵּצֵּ א עָתָ ק ִּמפִּ יכֶׁם כִּ י אֵּ ל דֵּ עֹות יְ דֹ ָוד וְ ל ֹא \{וְ לֹו\} ְ
(ד) קֶׁ שֶׁ ת ּגִּ בֹ ִּרים חַּ ִּתים וְ נִּכְ שָ לִּ ים אָ זְרו חָ יִּל:
נִּׂשכָרו ְורעֵּבִּ ים חָ דֵּ ּלו עַּד עֲקָ ָרה יָלְ דָ ה ִּשבְ עָה וְ ַּרבַּ ת בָ נִּ ים א ְֻמ ָללָה:
(ה) ְׂשבֵּ עִּ ים בַּ ּלֶׁחֶׁ ם ְ
מֹוריד ְשאֹול ַּו ָיעַּל:
(ו) יְ דֹ ָוד מֵּ ִּמית ו ְמחַּ יֶׁה ִּ
מֹוריש ומַּ ע ֲִּשיר מַּ ְשפִּ יל אַּ ף ְמרֹומֵּ ם:
(ז) יְ דֹ ָוד ִּ
הֹושיב עִּ ם נְדִּ יבִּ ים וְ כִּ סֵּ א כָבֹוד יַּנְ חִּ לֵּם כִּ י לַידֹ ָוד ְמצֻקֵּ י אֶׁ ֶׁרץ ַּויָשֶׁ ת ֲעלֵּיהֶׁ ם תֵּ בֵּ ל:
(ח) מֵּ קִּ ים מֵּ ָעפָר דָ ל מֵּ אַּ ְשפֹ ת י ִָּרים אֶׁ בְ יֹון לְ ִּ
(ט) ַּרגְ לֵּי חֲסִּ ידָ ו \{חֲסִּ ידָ יו\} י ְִּשמֹ ר ְורשָ עִּ ים בַּ חשֶׁ ְך יִּדָ ּמו כִּ י ל ֹא בְ כֹ חַּ ִּיגְ בַּ ר ִּאיש:
{מ ִּריבָ יו\} ָעלָו \{ ָעלָיו\} בַּ שָ מַּ ִּים י ְַּרעֵּם יְדֹ ָוד יָדִּ ין אַּ פְ סֵּ י אָ ֶׁרץ וְ יִּתֶׁ ן עֹ ז לְ מַּ לְ כֹו וְ י ֵָּרם קֶׁ ֶׁרן ְמ ִּשיחֹו:
(י) יְ דֹ ָוד יֵּחַּ תו ְמ ִּריבָ ו \ ְ
The Significance of 10
.3
תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף לב.
משנה אין פוחתין מעשרה מלכיות מעשרה זכרונות מעשרה שופרות רבי יוחנן בן נורי אומר אם אמר שלש שלש מכולן
יצא :גמרא הני עשרה מלכיות כנגד מי אמר … כנגד עשרה הלולים שאמר דוד בספר תהלים … הללוהו בתקע שופר רב
יוסף אמר כנגד עשרת הדברות שנאמרו לו למשה בסיני רבי יוחנן אמר כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולם…
The Significance of Each Word
.4
טור אורח חיים קיג
דורשי רשומות הם חסידי אשכנז אשר היו שוקלים וסופרים מספר מנין תיבות התפילות והברכות וכנגד מה נתקנו.
הרוקח הגדול הלכות ראש השנה רא
.5
מה שאומר אחר התקיעות היום הרת עולם לפי שעל ידי התקיעות מתמלא רחמים על כל העולם וכאלו נבראו עתה שכתוב
ה' בקול שופר ובתשרי נברא אדם לכך אמר היום הרת עולם ובמזמור ה' אלהי גדלת מאד רע"א תיבות כמו הריו"ן  ...ובראש
השנה העולם כאשה על המשבר  ...ולפי שהאשה הרה ט' חדשים לכך בראש השנה ט' ברכות.
רע"ה = הריו"ן = 271
The Messages in Each Letter
.6
ברכת האבות
ּנֹורא אֵ ל עֶ לְ יֹון.
בָּ רּוְך אַ תָּ ה ְי ֹדוָּד אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲבֹותֵ ינּו .אֱֹלהֵ י אַ בְ ָּרהָּ ם .אֱֹלהֵ י יִצְ חָּ ק .וֵאֹלהֵ י ַיעֲקֹ ב .הָּ אֵ ל הַ גָּדֹול הַ גִ בֹור וְהַ ָּ
ּומֹושיעַ
ִ
גֹומֵ ל חֲ סָּ ִדים טֹובִ ים .וְקֹונֵה הַ כֹל .וְזֹו ֵכר חַ ְסדֵ י אָּ בֹותּ .ומֵ בִ יא גֹואֵ ל לִ בְ נֵי ְבנֵיהֶ ם לְ מַ עַ ן ְשמֹו ְבאַ הֲ בָּ ה :מֶ לְֶך עֹוזֵר
ּומָּ גֵן:בָּ רּוְך אַ תָּ ה ְי ֹדוָּד .מָּ גֵן אַ בְ ָּרהָּ ם:
פירוש סידורי התפילה לרוקח שי"ט:
.7
וכל האותיות בברכה זו לבד מן הפ' לפי שאברהם היה לו פה לומר בעקידה הלא אמרת כי ביצחק יקרא זרע ואלם פיו
להשיבו ,האבות בפה הקול קול יעקב ויעתר יצחק ויתפלל בעדך וחיה.
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The Significance of 3
.8
ֹלהים חַ יִּ ים:
זָכְ ֵרנּו לְ חַ יִּ ים .מֶ לְֶך חָ פֵ ץ בַ חַ יִּ יםְ .וכ ְָתבֵ נּו בְ סֵ פֶ ר הַ חַ יִּ ים .לְ מַ עַ נְ ָך ֱא ִּ
רוקח :זכרינו במגן אבות ,על שם כי זכר את דבר קדשו את אברהם עבדו זכרנו לחיים א' מלך חפץ בחיים ב' וכתבנו בספר
החיים ג כנגד ג' ספרים נפתחים בראש השנה.
The Significance of 11

.9

זכרינו לחיים… הרי י"א תיבות כנגד:
זָכְ ֵרנּו לְ חַ יִּ ים.
מֶ לְֶך חָ פֵ ץ בַ חַ יִּ ים.
ְוכ ְָתבֵ נּו בְ סֵ פֶ ר הַ חַ יִּ ים.
ֹלהים חַ יִּ ים:
לְ מַ עַ נְ ָך ֱא ִּ
11 Words

מֹותי לְָּך ְב ִרית עֹולָּם ) :יחזקאל פרק טז :ס)
עּוריְִך וַהֲ ִק ִ
יתי אֹותָּ ְך בִ ימֵ י נְ ָּ
ְו ָּז ַכ ְר ִתי ֲאנִ י אֶ ת בְ ִר ִ
ַוי ְַק ֵשב ְי ֹדוָּד וַיִ ְשמָּ ע וַיִ ָּכתֵ ב סֵ פֶ ר זִ כָּרֹון לְ פָּ נָּיו לְ י ְִראֵ י ְי ֹדוָּד ּולְ חֹ ְשבֵ י ְשמֹו) :ספר מלאכי פרק ג(
ֲשר עָּ ָּשה י ְִחיֶה) :ספר יחזקאל פרק יח :כב)
ֲשר עָּ ָּשה ל ֹא ִיזָּכְ רּו לֹו בְ צִ ְדקָּ תֹו א ֶ
כָּל ְפ ָּשעָּ יו א ֶ
הֶ חָּ פֹץ אֶ ְחפֹץ מֹות ָּר ָּשע נְ ֻאם ֲא ֹדנָּי י ֱ ֹד ִו ד הֲ לֹוא ְבשּובֹו ִמ ְד ָּרכָּיו וְחָּ יָּה) :ספר יחזקאל פרק יח :כג)
11 Words

The Significance of 8
.10
ישנֵי עָּ פָּ רִ .מי
ֲסּוריםּ .ו ְמקַ יֵם אֱמּונָּתֹו לִ ֵ
נֹופלִ ים .וְרֹופֵ א חֹולִ ים ּומַ ִתיר א ִ
ְמכַלְ כֵל חַ יִ ים בְ חֶ סֶ דְ .מחַ יֶה מֵ ִתים בְ ַרחֲ ִמים ַרבִ ים .סֹומֵ ְך ְ
ּומחַ יֶה ּומַ צְ ִמיחַ יְשּועָּ ה:
ּומי דֹומֶ ה לְָּך .מֶ לְֶך מֵ ִמית ְ
כָּמֹוָך בַ עַ ל גְ בּורֹות ִ
ְצּוריו לְ חַ יִּ ים בְ ַרחֲ ִּמים ()Words 8
ִּמי כָמֹוָך אַ ב הָ ַרחֲ ִּמים .זֹוכֵר י ָ
ְונֶאֱמָּ ן אַ תָּ ה לְ הַ חֲ יֹות מֵ ִתים:
בָּ רּוְך אַ תָּ ה ְי ֹדוָּדְ .מחַ יֵה הַ מֵ ִתים:
ותקנו במחיה המתים כנגד יצחק ראש לנמולים לח' שנעקד על המזבח ויצתה נשמתו והחייהו הקב"ה כדאמרינן בפרקי
דר' אליעזר ,ולפי שריחם עליו השם ,על כן תקנו לומר זוכר יצוריו לחיים ברחמים ,ונאמן אתה להחיות מתים.
עמידה של שחרית
.11

The Significance of 68

ביעלה ויבא חיי"ם תיבות שיתן לנו חיים בזכות התורה שמתחלת בב' של בראשית ,ל' שלעיני לישראל ,וו' ויהי אחרי מות
משה ל' של ה' אלהיו עמו ויעל .הרי התחלת החומש וסיומו ותחלת המקרא וסיומו עולה כמנין חיי"ם)68( .
זכרונות
זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון בראש השנה נברא העולם ,אדם הראשון שהוא עיקר העולם נברא בראש השנה.
זכרון ליום ראשון ,כשם שאדם נכנס בדין ויצא ברחמים ,כך יהיו ישראל נכנסין בדין ויוצאין ברחמים כי חק לישראל הוא כי
זמן לישראל הוא לפקוד עליהם ברחמים כאשר עשה לאדם.
Historical Reflection
ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהלתיך...כך האדם ישים לבו בכפו ומכוין ואומר תפתח שפתי שלא אשגה בתפילה ואז פי יגיד
תהילתך.
תפילה למשה  -שנות ראינו רעה ,בגלותינו כמו עתה בתתקמ"ח שנלחמו ישמעאל ואדום יחד על ירושלים ומגזמין אותנו
כל הגוים נהרג אתכם תחילה ואנחנו מצפים לעזרת בוראינו להגן עלינו מהרה כי אנחנו לא נדע מה לעשות ונפשותינו
בכפינו.
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