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The Songs of Teshuvah 

 לשמע אל הרנה ואל התפילה

I. Are the High Holidays a Time of Song? 

1. B. Rosh Hashanah 32b 
We infer that on New Year Hallel is not said. What is the 
reason? — R. Abbahu replied: The ministering angels said in 
the Presence of the Holy One, blessed be He: Sovereign of 
the Universe, why should Israel not chant hymns of praise 
before Thee on New Year and the Day of Atonement? He 
replied to them: Is it possible that the King should be sitting 
on the throne of justice with the books of life and death 
open before Him, and Israel should chant hymns of praise? 

  ב:לב השנה ראש בבלי תלמוד. 1
 מאי, הלל ליכא השנה דבראש מכלל

 מלאכי אמרו: אבהו רבי אמר -? טעמא
 של רבונו: הוא ברוך הקדוש לפני השרת
 שירה אומרים ישראל אין מה מפני, עולם
 -? הכפורים וביום השנה בראש לפניך
 דין כסא על יושב מלך אפשר: להם אמר

 - לפניו פתוחין מתים וספרי חיים וספרי
 ?שירה אומרים וישראל

 

II. Song as Worship 

2. B. Arachin 11a 
Our Rabbis taught: The omission of the song invalidates the 
sacrifice, this is the view of R. Meir. The Sages. however, 
hold that the omission of the song does not invalidate the 
sacrifice. What is the reason of R. Meir? — R. Eleazar  said: 
Because Scripture said, And I have given the Levites — they 
are given to Aaron and to his sons from among the children 
of Israel . . . and to make atonement for the children of 
Israel,  i.e., just as atonement is indispensable, so is the song 
indispensable. And the Rabbis? — This [analogy is] with 
reference to another teaching of R. Eleazar, for R. Eleazar 
said: Just as the atonement is performed during the day, so 
does the song take place during the day. 
 
Rab Judah said in the name of Samuel: Whence do we know 
that fundamentally the song is obligatory on the basis of the 
Torah? As it is said: Then shall he minister in the name of 
the Lord his God. Now which ministry is it in the course of 
which the Lord's name is mentioned? You must say: It is the 
song. But perhaps it is the [priest's] raising of the hands [to 
bless]? — Since Scripture said: To minister unto Him and to 
bless in His name, it follows that the priest's blessing [in 
itself] is no ministry. R. Mattenah said: [It is derived] from 
here: Because thou didst not serve the Lord thy God in 
joyfulness and with gladness of heart. Now which service is 
it that is 'in joyfulness and with gladness of heart'? — You 
must say: It is song. 

  א:יא ערכין בבלי תלמודץ 2
 דברי, הקרבן את מעכב השיר: רבנן תנו
. מעכב אינו: אומרים וחכמים; מאיר רבי

 במדבר: +קרא דאמר? מאיר 'דר ט"מ
 לאהרן נתונים הלוים את ואתנה+ ח

 בני על ולכפר... ישראל בני מתוך ולבניו
 שירה אף, מעכבת כפרה מה, ישראל
, אלעזר 'דר לאידך ההוא? ורבנן. מעכבת
 שירה אף, ביום כפרה מה: א"ר דאמר
 . ביום

 
 
 
 

 
 לעיקר מנין: שמואל אמר יהודה רב אמר

+ יח דברים: +שנאמר? התורה מן שירה
 שירות איזהו, אלהיו 'ה בשם ושרת

: ואימא. שירה זה: אומר הוי? שבשם
+ י דברים: +מדכתיב! כפים נשיאות
 כהנים דברכת מכלל, בשמו ולברך לשרתו

: מהכא, אמר מתנה רב. היא שירות לאו
 את עבדת לא אשר תחת+ ח"כ דברים+
 היא איזו, לבב ובטוב בשמחה אלהיך 'ה

: אומר הוי? לבב ובטוב שבשמחה עבודה
 .שירה זה
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III. Song as Atonement 

3. Y. Pesachim 4:1 30c 
How do we know that the song is called atonement? 
Hinenah the father of bar Neteh in the name of R. Benaiah, 
"'And to make atonement for the Israelites' (Num. 8:19) ― 
this is the song [the remaining cultic activity presumably not 
covered in the mention of "service" just above]." And how 
do we know that the song is essential to [atonement's taking 
effect]? R. Jacob bar Aha, R. Simeon the Councilman in the 
name of R. Haninah [said], "'And to make atonement for the 
Israelites' ― this is the song." 

 ג:ל דף א:ד פרק פסחים ירושלמי. 3
 דרב אבוי חיננא כפרה קרוי שהשיר מניין
 ישראל בני על ולכפר בניה רבי בשם ינטה

 יעקב רבי מעכב שהשיר מניין השיר זה
 רבי בשם בולווטה שמעון רבי אחא בר

 השיר זה ישראל בני על ולכפר חנינה
 

 

IV. Song as Redemption / Renewal 

4. B. Sanhedrin 92b 
For it was taught: R. Eliezer said: The dead whom Ezekiel 
resurrected stood up, uttered song, and [immediately] died. 
What song did they utter? — The Lord slayeth in 
righteousness and reviveth in mercy.  R. Joshua said: They 
sang thus, The Lord killeth and maketh alive: he bringeth 
down to the grave, and bringeth up. 

  ב:צב סנהדרין בבלי תלמוד. 4
 שהחיה מתים: אומר אליעזר רבי, דתניא

 שירה ואמרו, רגליהם על עמדו יחזקאל
 בצדק ממית 'ה? אמרו שירה מה. ומתו

 שירה: אומר יהושע רבי. ברחמים ומחיה
 ומחיה ממית 'ה+ 'ב 'א שמואל+ אמרו זו

 . ויעל שאול מוריד

 

V. Embracing Slichot  

5. M. Avot 2:13 
Rabbi Shimon said: Be careful in the reciting of the Shema 
and in prayer. When you pray do not make your prayer a 
form of routine but a plea for mercy and supplications 
before G-d, for it is written (Joel 2:13), "For he is gracious 
and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love, 
and relents from punishing." Do not be wicked in your own 
mind. 

 יג משנה ב אבות משנה. 5
 שמע בקרית זהיר הוי אומר שמעון רבי

 תעש אל מתפלל וכשאתה ובתפלה
 לפני ותחנונים רחמים אלא קבע תפלתך
 אל כי( 'ב יואל) שנאמר הוא ברוך המקום

 חסד ורב אפים ארך הוא ורחום חנון
 :עצמך בפני רשע תהי ואל הרעה על ונחם

 

 


