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 ע'                                אלול התש                      ד "בס

  

  מלכות וזכרון בחדש השביעי
  )פ שעורו של הרב תמיר גרנות"ע(א ' ערב ראש השנה התשע-לפרשת ניצבים וילך 

  
  משמעות התקיעות ופסוקי המלכויות . א
  

  ?אימתי תוקעים בתפילת ראש השנה
אודות אופן שילוב במשנה בראש השנה חולקים התנאים 

  : התקיעות עם הברכות המיוחדות לתפילת היום
  .ראש השנה לב. 1

וכולל , אומר אבות וגבורות וקדושת השם: סדר ברכות. משנה
 -  זכרונות , ותוקע-קדושת היום . מלכויות עמהן ואינו תוקע

, ואומר עבודה והודאה וברכת כהנים,  ותוקע-שופרות , ותוקע
  . ורידברי רבי יוחנן בן נ

אם אינו תוקע למלכויות למה הוא : אמר לו רבי עקיבא
וכולל , וקדושת השםאלא אומר אבות וגבורות ? מזכיר

שופרות ,  ותוקע-זכרונות ,  ותוקע-מלכויות עם קדושת היום 
  . ואומר עבודה והודאה וברכת כהנים,  ותוקע-

  
שלוש ברכות ל לומר בראש השנה בתפילה "התקנה שתיקנו חז

כבשאר , ולא רק ברכה אחת, ושופרות, זכרונות, יות מלכו-
  . מקובלת לכולי עלמא, )ברכת קדושת היום(החגים 

  
נמצא את הסדר הבא מיד לאחר , בשאר החגיםבנוסח הברכה 

) 'ל הקדוש-הא' - ברכת קדושת השם (סיום הברכה השלישית 
  :שחרית ומנחה, בתפילות ערבית

  . בחירת ישראל-  'אתה בחרתנו'. א
  . מתן החג זכר ליציאת מצרים-'  יום פלוני...ותתן לנו את'. ב
  . תפילת החג המיוחדת- ' יעלה ויבוא'. ג
 סיום הברכה בתפילה -' ...השיאנו את ברכת מועדיך'. ד

  .כללית
  'מקדש ישראל והזמנים' –חתימה כללית . ה
  

  ): ג-א( הנוסח שונה בחלקים הראשונים בתפילת מוסף
תפילה ונוספת בו , דים לאותו מועדהוא עוסק בקרבנות המיוח

  . לקיבוץ גלויות ובניית בית הבחירה
  . החתימה במוסף דומה לחתימה בשאר התפילות

  
ל תיקנו לשלב "שחז, שלוש ברכות מיוחדותבראש השנה נוספו 

  . אותן עם תקיעות השופר
והחובה להסמיך את , השינוי המתחייב בנוסח התפילה

ספקות לגבי מבנה התפילה עוררו , התקיעות לתפילת היום
  . ואופן שילוב התקיעות

  
  :ל נחשפו שתי מחלוקות"במשנה הנ

 יש יוחנן בן נורי' ר  לדעת - מיקומם של פסוקי המלכויות .א
', )ל הקדוש-הא(  בקדושת השם– בברכה השלישיתלאומרם 

קדושת 'ב – בברכה הרביעית יש לאומרם עקיבא' רולדעת 
  . 'היום

יום בראש השנה כפי שהיא לפנינו חתימת ברכת קדושת ה
 מלך על כל הארץ": בסידורים כוללת התייחסות למלכות

ועל כן נראה שהיא מנוסחת , "מקדש ישראל ויום הזכרון
  . ע"כשיטת ר

 החתימה הייתה צריכה יוחנן בן נורי' רמסתבר שלשיטת 
מקדש ישראל ויום : "והנוסח היה', מלכות'להשמיט את ה

  . "הזכרון
  
 לדעת שניהם התקיעות -  קובץ התקיעות הראשוןמיקום .ב

אלא שמתוך ', קדושת היום'הראשונות סמוכות לברכת 
  : המחלוקת הקודמת עולה הבדל חשוב

, ללא תקיעות לידן המלכויות נאמרות יוחנן' רלדעת 
', קדושת היום'והתקיעות הראשונות נשמעות לאחר ברכת 

  . שאין בה מלכות
אם אינו תוקע למלכויות למה  " שואל אותו על כךעקיבא' ר

הפסוקים אינם נאמרים לשם ומכאן שלשיטתו , "?הוא מזכיר
אלא כדי לתת משמעות וכדי לפרש את התקיעות , עצמם

  . ולאמירת פסוקי מלכויות גרידא אין כל ערך, הסמוכות להן
  

עקיבא האחרונים נמצא גם הסבר לשאלה מה הביא ' בדברי ר
שנה תפילת עמידה מיוחדת ל לתקן דווקא בראש ה"את חז

  .  כבשאר המועדיםתשע ברכות ולא שבעשיש בה 
  

ל הבינו שהתקיעה צריכה להיות חלק מן התפילה הן מצד "חז
והן מפני שלמדו מן הפסוקים , משמעותה העצמית כתפילה

,  בבית המקדששהתקיעות היו מושמעות על המוספים
 ומשהחליפה התפילה את הקרבן אך טבעי הוא שהתקיעות

  . תבואנה סמוכות לתפילה
  

תיקנו , מפני שעיקר חובת התקיעה היא שלוש סדרות של שלוש

  1.אחת לכל סדרה, להן שלוש ברכות
  
  

יוחנן בן ' הבה נברר לעומקה את שאלתו של רבי עקיבא כלפי ר
  :  בה עלינו להתבונן משתי בחינות, נורי

  
 אם אין הן מפרשות את מלכויות מהו הטעם באמירת ה.א

  ? ומה טעם מיקומן בברכת קדושת השם, יעההתק
  
 הסמוכות לקדושת היום אם התקיעות מה משמעותן של .ב

  ?אין הן נאמרות על המלכויות
  
  

                                                 
 )ד ט, ראש השנה, משנה" (סדר תקיעות שלוש של שלוש שלוש "1
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  עקיבא' שיטת ר
  . עקיבא נראית פשוטה' עמדתו של ר

, כמו אחיהם מהזכרונות והשופרות, פסוקי המלכויות נאמרים
  . לפרש את התקיעות שאחריהםכדי 

  
ותפקידן , יעות הראשונות הן תקיעות של מלכותשהתק, מכאן

מלך "כחתימת הברכה , להמליך את רבונו של עולם על הארץ
  ". על כל הארץ

' אמנם הזיקה בין מצוות התרועה בראש השנה לבין המלכת ה
אך ניתן ללמוד , איננה מפורשת בפסוקי ראש השנה בתורה

  . עליה ממקורות אחרים
  

מבוטא , רים לפני התקיעותבפרק התהילים אותו אנו אומ
  : בבהירות רבההרעיון של התרועה כאקט של המלכה 

  ז"תהילים מ. 2
 ָהִריעּו ֵלאלֹוִקים ִּתְקעּו ָכףָּכל ָהַעִּמים : ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני קַֹרח ִמְזמֹור

ָעָלה ...  ָּגדֹול ַעל ָּכל ָהָאֶרץֶמֶלְך  ֶעְליֹון נֹוָרא' ִּכי ה: ְּבקֹול ִרָּנה
ַזְּמרּו , ַזְּמרּו ֱאלֹוִקים ַזֵּמרּו: ְּבקֹול ׁשֹוָפר' ה, ִּבְתרּוָעהם ֱאלֹוִקי

 ָמַלְך : ַזְּמרּו ַמְׂשִּכיל, ָּכל ָהָאֶרץ ֱאלֹוִקים ֶמֶלְך  ִּכי: ְלַמְלֵּכנּו ַזֵּמרּו
    .ֱאלֹוִקים ָיַׁשב ַעל ִּכֵּסא ָקְדׁשֹו, ֱאלֹוִקים ַעל ּגֹוִים

  
רכזו מעמד ההמלכה ובמ', המלכת הזהו מזמור המתאר את 

  . בתרועה ובקול שופר
שכן המספר שבע מעלה תמיד את , שבע פעמיםהמזמור נאמר 

  . ספירת המלכותוהוא מכוון כנגד ', מלכות ה
  

 מחיאת כףשהתרועה היא מעין קול חזק של מן המזמור עולה 
  ". הריעו לאלוקים בקול רינה, תקעו כףכל העמים  "-
  

 תקיעה בקצב של מחיאת התרועה היאשהתקבולת מוכיחה 
  ; כף

והרי שהתקיעה משמשת , מן הסתם משמעותן היא דומה
  . כמעשה חגיגי של התלהבות והסכמה

  
מכריזה על מלכותו של בשר עוד מצאנו כי התקיעה בשופר 

  :ודם
  ט"פסוק ל', פרק א', מלכים א. 3

, ח ֶאת ְׁשלֹמֹהַוִּיַּקח ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ֶאת ֶקֶרן ַהֶּׁשֶמן ִמן ָהאֶֹהל ַוִּיְמַׁש 
  .ַוִּיְתְקעּו ַּבּׁשֹוָפר ַוּיֹאְמרּו ָּכל ָהָעם ְיִחי ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה

  
תחילת פרק מדיני ועל עלייתו תקיעת השופר מכריזה כאן על 

להמליך את ומשמעותה קרובה גם כשאנו באים , של מלך חדש
  . מלך מלכי המלכים

  
  :והלא: ואם תאמר

 .ג"י, ה"תהילים קמ. 4
  ."כותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודורמל "
   ?ואנו צריכים להמליכו, ה"עד כה לא מלך הקבוכיצד ייתכן ש 

  
ואף , ה מולך על כסא כבודו ועל משרתיו"שאף שהקב, יש לומר

על הארץ הוא מולך רק הרי , כוחות הטבע נתונים למשמעתו

  2.אם יש מי שממליך אותו
  

מלכה היא משמעותה העיקרית שההעקיבא ' מנין לר, ועדיין
  ?  של התרועה בראש השנה

  

                                                 
ז "ובכתבי רש,  ממזריטשמהם בכתבי המגיד,  עיקרו של רעיון זה בוטא במקומות רבים2

 . ''''אין מלך בלא עםאין מלך בלא עםאין מלך בלא עםאין מלך בלא עם'ש, מלאדי

, ג"ויקרא כ" (זכרון תרועה"עבר ראינו שמשמעות הביטוי ב
תרועה היא , המגדיר את ראש השנה בפרשת המועדות, )ד"כ

  .המביאה לידי זכרון
  

  : ם שם"כך פירש גם רשב
 'י-'פסוקים ט', ם על במדבר פרק י"רשב. 5

: כדכתיב. ועה תזכרו למקום על ידי התר-זכרון תרועה 
   "....ונזכרתם...והריעותם בחצוצרות"
  

  ? מלכותמניין לנו כי התרועה מביאה לידי אך 
  

מקצר הכתוב במקום אחד ומרחיב שלעיתים , כלל הוא בידינו
  . ואז יילמד הסתום מן המפורש, באחר

  
עשרה -הנמנות על שלוש, גזרה השווה ובנין האבמידות ה

העברת חיוב הלכתי מאפשרות , רשת בהןהמידות שהתורה נד
  . ממקום אחד למקום אחר באמצעותן

  
, גם בלעדיהן ברמה הפרשניתאת מה שיכולנו לעשות 

גם מבחינה משפטית מאפשרות המידות הללו לעשות 
  . והלכתית

  
ומה , מופיעה התרועה במקומות אחרים בתורה, אפוא, היכן

  ? תפקידה שם
  

ועה גם במקומות נוספים המלכות מופיעה בזיקה לתרהאם 
  ? במקרא

  
  :מקום בולט שבו מופיעה התרועה הוא פרשת היובל

  י- ט, ה"ויקרא כ. 6
ְּביֹום ,  ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִבִעי ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁשְּתרּוָעהְוַהֲעַבְרָּת ׁשֹוַפר 

 ֵאת ְׁשַנת ְוִקַּדְׁשֶּתם: ַּתֲעִבירּו ׁשֹוָפר ְּבָכל ַאְרְצֶכםַהִּכֻּפִרים 
יֹוֵבל ִהוא , ִמִּׁשים ָׁשָנה ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְלָכל יְֹׁשֶביהָ ַהחֲ 

   .ִּתְהֶיה ָלֶכם
  

ומכאן אכן , התרועה ביחד עם שופרבפרשת היובל מופיעה 
ל במסכת ראש השנה שחובת התקיעה היא בשופר "למדו חז

  . 3דווקא
  

  ? מהו תפקידה של התרועה ביובל
  

  , קידוש השנהה זו קשורה לתרוע, על פי האמור בפסוקים
  : ולכן היא גם מכריזה על מצוות היובל העיקריות

  . שיבת כל איש אל אחוזתו וקריאת הדרור לעבדים
  

שנה  של תרועת השופר יטען שכיוון שזו פירוש מינימליסטי
הנעשית על , יש לקדש אותה ולייחד אותה בהכרזה, מיוחדת

  . ידי התרועה
  

התרועה ועת השופר ביובל הוא ש יותר של תרפירוש משמעותי
  . שעליה מכריזים ושאותה מקדשיםקשורה לתוכנה של השנה 

  
חזרת  ושחרור העבדיםמהו הקשר בין תרועת השופר לבין 

או אפילו בין השופר לבין הערך העומד בבסיס , הקרקעות
  ? החירות -מצוות אלו 

  
נראה כי יש להבין את משמעותה של התקיעה ביובל כמו 

  : עקיבא' עיל בשיטת רשהבנו ל
  . ה" הקב- הכרזה על עלייתו של מלך חדש 

                                                 
יום "יש לשים לב שביובל הציווי אינו לעשות , אמנם. ב"ג ע"ל,ראש השנה,בבלי: ראה   3

 .ועוד נתייחס לכך בהמשך, הארץאלא להעביר שופר תרועה בכל , "תרועה
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אינה ניכרת בכל הזמנים היא , נצחית היא' אף שמלכות ה
  . במידה שווה

  
ומלכותו , בשבת גדולה ממלכותו בימות החולמלכותו יתברך 

  . בארץ הקודש בולטת יותר ממלכותו בארץ העמים
  

, ומופיעה בפועלמתבלטת ' מלכות השנת היובל היא שנה שבה 
   .ומשפיעה על הסטטוס המשפטי של אנשים ושל נכסים

  
כפי שמודגש בפסוקים המנמקים את חובת שחרור העבדים 

  : ואת חזרת הקרקעות ביובל
  ה"ויקרא כ. 7

ִּכי ֵגִרים ְותֹוָׁשִבים ַאֶּתם , ְוָהָאֶרץ לֹא ִתָּמֵכר ִלְצִמֻתת ִּכי ִלי ָהָאֶרץ
  . ִעָּמִדי

  ...ל עבדים עבדי הםכי לי בני ישרא
  

ולכן היא , 'שנת החמישים היא שנת הופעת מלכותו של ה
, קרקעות ועל אנשים על מבטלת את הבעלות האנושית הזמנית

לחלוקה היסודית שחילק , למצב הראשוניומחזירה את הכל 
  : מלך מלכי המלכים עצמו

  .  לעצמו ולמשפחתו-וכל אדם ,  לנוחלה-כל אדמה 
  

, העומדת בבסיס מצוות היובל, אדם אחריםהחירות מפני בני 
  . ה בעולם"שלטונו של הקבנובעת מ

  
ממקבילתה  למד את משמעות התרועה בראש השנה עקיבא' ר

  : ל בגמרא"שהציעו חזגזרה שווה על פי המודל של ה, ביובל
  :לג, ה"רמסכת . 8
  . שיהו כל תרועות חדש השביעי זה כזה -ל בחדש השביעי "ת
  

על פי (, "יום תרועה" את מהותו של היום כלימוד זה מדגיש
יום שהוא , )בפרשיית הקרבנות', א, ט"ההגדרה בבמדבר כ

  .מפחית בחשיבותו כיום זכרוןו, המלכה
  

  יוחנן בן נורי' דעת ר
 והסמכת התקיעות 'קדושת היום'קביעת המלכויות בברכת 

רעיון ההמלכה כרעיון קובעת את ) עקיבא' בשיטת ר(אליהן 
  : וכמאמר הברכה, ממנו נובע הכל,  היוםהמרכזי של

  . " מקדש ישראל ויום הזכרוןמלך על כל הארץ"
  
וממילא אינו , יוחנן אינו מקבל את התפיסה הזו של היום' ר

  . ולתקיעה' קדושת היום'מקבל את צירוף המלכויות ל
  

מהי המשמעות של אמירת המלכויות , אלא שאם כך הוא
  ? חנן בן נורייו'  לדעת ר'קדושת השם'בברכת 

  
יוחנן יש מעמד שונה ממעמדן ' על פי ר' מלכויות'מסתבר של

  . עקיבא' בשיטת ר
  

  . 'קדושת השם' –נעיין נא לרגע במעמד הברכה השלישית 
  

אינן מנסות שכולן , השלישית בין ברכות השבחברכה זו היא 
 לשבחאלא תכליתן היא , או לשנות משהו במציאות' הניע'ל

  . 'ם ולהכין את הקרקע לפניה אל האת רבונו של עול
  

  : 'בקדושת ההברכה השלישית עוסקת בעיקר 
  . ..."אתה קדוש ושמך קדוש"
  

כי אל מלך : "מצטרפת המלכות אל הקדושהבחתימת הברכה 

  , 4"גדול וקדוש אתה
  ". המלך הקדוש" :ובימים נוראים אף בחתימת הברכה 

  
אינו '  השםקדושת'צירוף פסוקי המלכויות אל ברכת , כלומר

חיזוק והרחבה של תוכן שקיים בברכה זו אלא , יצירת כלאיים
  . המקבל בראש השנה ובימים הנוראים תוקף נוסף, ממילא

  
כוללת , 'קדושת השם'המקדימה את ברכת , הקדושהגם 

  : החיבור בין הקדושה למלכותבתוכה את 
ימלוך " ומסיימים בתפילה 'קדוש קדוש'אנו פותחים באמירת 

  ". ולם אלוקיך ציוןלע' ה
  

: אנו פותחים ואומרים, על פי נוסח ספרד, בקדושת מוסף
  , מלכותכלומר , "כתר יתנו לך"

  : ובשבת בחלק מן התפילות מתפללים על המלוכה
  ". ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך"
  

אנו מוסיפים בסיום הקדושה שבח ותפילה , בימים נוראים
למלך על כל ' והיה ה...וננואד' אדיר אדירנו ה: "'למלכות ה

  , "הארץ
, המלכות מצטרפת אל הקדושה ומופיעה עימה יחד -לאמור 

  . עוד לפני שאנו מוסיפים עליה את פסוקי המלכויות
  

גם לתקיעות עצמן יש משמעות על פי דברים אלה יש לומר כי 
   .יוחנן בן נורי' ר על פי שונה

  
מתרועת  נראה שהוא למד את משמעות התרועה בראש השנה

   :המלחמה והמועדות, המסעות
  'במדבר פרק י. 9
ֲעֵׂשה ְלָך ְׁשֵּתי ֲחצֹוְצרֹת ֶּכֶסף ִמְקָׁשה ַּתֲעֶׂשה אָֹתם ְוָהיּו ְלָך ) ב(

ְוָתְקעּו ָּבֵהן ְונֹוֲעדּו ֵאֶליָך ) ג:(ְלִמְקָרא ָהֵעָדה ּוְלַמַּסע ֶאת ַהַּמֲחנֹות
ְוִאם ְּבַאַחת ִיְתָקעּו ְונֹוֲעדּו ) ד:(ָּכל ָהֵעָדה ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד

ּוְתַקְעֶּתם ְּתרּוָעה ְוָנְסעּו ) ה:(ֵאֶליָך ַהְּנִׂשיִאים ָראֵׁשי ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל
ּוְתַקְעֶּתם ְּתרּוָעה ֵׁשִנית ְוָנְסעּו ) ו:(ַהַּמֲחנֹות ַהחִֹנים ֵקְדָמה

ּוְבַהְקִהיל ) ז:(ֶהםַהַּמֲחנֹות ַהחִֹנים ֵּתיָמָנה ְּתרּוָעה ִיְתְקעּו ְלַמְסֵעי
ּוְבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ִיְתְקעּו ) ח( :ֶאת ַהָּקָהל ִּתְתְקעּו ְולֹא ָתִריעּו

  :ַּבֲחצְֹצרֹות ְוָהיּו ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם
ְוִכי ָתבֹאּו ִמְלָחָמה ְּבַאְרְצֶכם ַעל ַהַּצר ַהּצֵֹרר ֶאְתֶכם ַוֲהֵרעֶֹתם ) ט(

  : ִלְפֵני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ְונֹוַׁשְעֶּתם ֵמאְֹיֵביֶכםִנְזַּכְרֶּתםוְ ַּבֲחצְֹצרֹת 
ּוְביֹום ִׂשְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשֶכם ּוְתַקְעֶּתם ) י(

 ִלְפֵני ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזָּכרֹוןַּבֲחצְֹצרֹת ַעל עֹלֵֹתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶכם 
  :הָֹוה ֱאלֵֹהיֶכםֱאלֵֹהיֶכם ֲאִני יְ 

  
  :ל בגמרא"על פי מודל אחר שהציעו חז

  .דל, ה"רמסכת . 10
 תקיעה בפני עצמה -) 'ה', במדבר י" (ותקעתם תרועה"דתניא 

אתה אומר תקיעה בפני עצמה ותרועה . ותרועה בפני עצמה
היא כשהוא ? או אינו אלא תקיעה ותרועה אחת, בפני עצמה

) 'פסוק ז, שם" (א תריעוובהקהיל את הקהל תתקעו ול"אומר 
ומנין . הוי אומר תקיעה בפני עצמה ותרועה בפני עצמה

ומנין שפשוטה ) 'ו" (ותקעתם תרועה"ל "שפשוטה לפניה ת
  ".תרועה יתקעו"ל "לאחריה ת

זכרון  "- יום זכרוןמהותו של היום כלימוד זה מדגיש את 
פרק ( בספר ויקרא על פי האמור בפרשיית הקרבנות, "תרועה

   .)ד" פסוק כ,ג"כ
  , הסמוכים למסעות, בתרועת המלחמה והמועדותשכן 

, "ונזכרתם: "'זכרון לפי ההופיעה התרועה כמי שמביאה לידי 
  ". והיו לכם לזכרון"

                                                 
 .קינןשייתכן שההבדלים ביניהם קשורים במחלוקת בה עס,  יש בכך נוסחים שונים4
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  נקודת המחלוקת 
' יוחנן בן נורי לבין שיטת ר' מהו שורש המחלוקת שבין שיטת ר

עקיבא לייחד למלכויות את ברכת ' ומדוע העדיף ר, עקיבא
  ? קדושת היום ולתקוע עמהן

  
ובמיוחד , עולות מכאן' שתי תפיסות של מלכות הנראה ש

  . ממוקדת המחלוקת בשאלת ההמלכה
  

פרקי השבח המלכות שייכת ל, יוחנן בן נורי' רלדעת 
 ולא בברכה השלישיתולכן אנו מזכירים אותה , שבתפילה

  . מבקשים ומנסים לשנות את המציאותבברכות בהן 
  

שהוא מפני , מתואר כמלך ומשובח כמלך' ישית הבברכה השל
  : כבר מלך

, אלא אנחנו מפארים את מלכותו, הוא איננו זקוק להמלכה
  . מצביעים עליה ושרים לה

  
שהתקיעה מפני , יוחנן בן נורי' לדעת ר, לא תוקעים למלכויות

   .הקיימת ממילא', איננה מוסיפה למלכות ה
  

' הודינו כבר במלכות ה', כשאנו מסיימים את ברכת קדושת ה
ומכאן אנו יוצאים לדרך כדי לחולל את עניינו , ושיבחנוה

  . הזכרון -העיקרי של היום 
  

ולכן הוא מופיע בברכות האמצעיות , הזכרון הוא שמו של היום
  : פעמיים

מקדש ישראל ויום (" קדושת היום - בברכה הרביעית
  , ")הזכרון

  "). יתזוכר הבר(" הזכרונות -בברכה החמישית ו
  
, 'יום זכרון'יוחנן בן נורי מחזיק בהשקפה שראש השנה הוא ' ר
  . תקיעות השופר באות לשם זכרוןו
  

מכוונת , בה עולה עניינו הכללי של היום, הברכה הרביעית
  ',  להיזכר לפני ה-עצם יצירת הזכרון ל
  
' מצפים שהמדגישה את הברית אותה אנו הברכה החמישית ו

  . "זוכר הברית: "יזכור
  

בבקשת '  משלימה את המהלך בפנותה לההברכה השישית
וכמאמר הפסוק בפרשיית , ישועה ורחמים דרך השופר

" אלוקיכם ונושעתם מאויביכם' ונזכרתם לפני ה"החצוצרות 
   -  8 מקור –). 'פסוק ט', במדבר פרק י(
  

  . תצמח הישועה, ובמיוחד זכרון הברית, מתוך הזכרון
  

שומע קול תרועת  "-ימת הברכה אם נצעד בעקבות לשון חת
השופר מהווה גם כלי של  נבין ש-" עמו ישראל ברחמים

  . קול תפילהוהתרועה היא גם , תפילה
  

 באה לידי ביטוי ברבות השופר כלי של תפילההיות , ואכן
ל כי השברים והתרועה "ובמיוחד בקביעת חז, מהלכות השופר

 השופר - :) ה לגראש השנ" (ילול ילל"ו" גנוחי גנח"הם בכי של 

  . 5הוא קול של בכי ובקשת רחמים
  

  : מצאנו אסמכתא למשמעות זו של התרועה בפסוקי המקרא
  

                                                 
) 'ד-'הלכות א' הלכות תעניות פרק א, היד החזקה; ט"נ, עשין, ספר המצוות(ם "הרמב   5

בבקשת רחמים בכל ' להריע ולהתפלל אל המשמעות זו של התרועה לציווי כללי הרחיב 
עה בעת נלמד מחובת התרוציווי זה . ת העשה של התעניתכחלק ממצוו ,שעת צרה
 .המלחמה

  ו"כ, ג"איוב ל. 11
  . ַוָּיֶׁשב ֶלֱאנֹוׁש ִצְדָקתֹוִּבְתרּוָעהֶיְעַּתר ֶאל ֱאלֹוַּק ַוִּיְרֵצהּו ַוַּיְרא ָּפָניו 

   
מפני , עהמה טעם יש במלכויות ללא תקי אינו מבין עקיבא' ר

, בתיאורה כצופים מבחוץכלומר , שאין די באמירת המלכות
  . המלכה נעשית על ידי תקיעהוה, 'להמליך את האלא עלינו 

  
ואפילו , 'אין מלך בלא עם', כפי שלמדנו ממקורות שונים

  ; אינו מלך אם אין מקבלים אותו לכזהע "רבש
  

ללא בפועל הוא איננו מלך , בכל מקרה  מלך בכוחהגם שהוא 
  ; קבלתו כמלך

  
 -) 'ט, ד"זכריה י" (למלך על כל הארץ' והיה ה: "הנביא אומר

  .עדיין אינו מלךוכעת הוא 
  

  השלכות נוספות למחלוקת 
יוחנן בן נורי בא לידי ביטוי ' עקיבא לר' נראה שההבדל בין ר

  . גם בטופסי הברכות ובתכניהן
  

 כלומר, "המלך הקדוש: "בברכת קדושת השם אנו חותמים
, נישאהבמשמעות של , מדברים על המלכות הקדושהאנו 

  . וכדומהנבדלת , מופרשת, נשגבת
  

 השבח בא מפי המלאכים ואנו מצטרפים -בקדושה כך גם 
  . אליו

  
, ה על מלכותו בעולמות העליונים"המלאכים מהללים את הקב

  . בארץ, אך אין הם יכולים להללו בעולם התחתון
  

  . הוא מלך תמיד' ה, 'מנקודת הראות של קדושת ה
  

אין  אך ,להצטרף לשירת המלאכים או לעמוד מנגדאנו יכולים 
  . בידינו להשפיע על מלכותו

  
  , "מלך על כל הארץ: "בברכת היום אנו חותמים

וזו איננה מובנת , מברכים אותו על מלכותו בארץאנו : כלומר
  ; מאליה כלל

  
התקיעות ו, מקבלת משמעות רק מתוך הכרזתנו ותפילתנוהיא 

  . המלוות אותן
  
 לא מלכות -עיקרו של יום הוא מלכות  מבין שעקיבא' ר

מלכויות נאמרות ולכן , המלכה אקטיביתאלא , שממילא
  .סדר התקיעות הראשוןועמהן , בקדושת היום

   
יוחנן בן נורי מתגלה גם ' עקיבא ור' נראה ששורש מחלוקת ר

  : שנידונה בגמרא בעקבות המשנהמחלוקת אחרת ב
  .דל, ה"רמסכת . 21

עם המלכויות : רבי אומר, תניא? והיכן אומרה לקדושת היום
רבן .  אף כאן ברביעית-מה מצינו בכל מקום ברביעית , אומרה

מה מצינו בכל , עם הזכרונות אומרה: שמעון בן גמליאל אומר
וכשקידשו בית דין את השנה .  אף כאן באמצע-מקום באמצע 

, רוקא לפני רבן שמעון בן גמליאלבאושא ירד רבי יוחנן בן ב
לא היו נוהגין כן : אמר לו רבן שמעון, ועשה כרבי יוחנן בן נורי

ליום השני ירד רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי ועשה . ביבנה
  . כך היו נוהגין ביבנה: אמר רבן שמעון בן גמליאל. כרבי עקיבא

והא , הלמימרא דרבי שמעון בן גמליאל כרבי עקיבא סבירא לי
ורבן , אמר רבי עקיבא מלכויות עם קדושת היום אמר להו

! שמעון בן גמליאל אומר קדושת היום עם הזכרונות אמר להו
   .לומר שתוקעין למלכויות: אמר רבי זירא
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כיוון שנוספו שלוש ברכות בעלות תוכן מיוחד לברכת קדושת 

איזו מהברכות יש לצרף נשאלה השאלה , היום הסטנדרטית
  . ת היוםלקדוש

  
  ,רביעיתעל המלכויות כיוון שהיא  לאומרה רבי פסק

  ; באמצעעם ברכת הזכרונות כיוון שהיא לאומרה ג פסק "רשבו
  

להשוות  - נתכוונו לדבר אחד , לפי המפורש בברייתא, שניהם
  . את מבנה התפילה בראש השנה לשאר המועדים

  
  .ייתכן שמחלוקתם קשורה בשאלה יסודית יותר, אולם

לדעת רבי (' קדושת היום'ת התנאים השנייה על מיקום מחלוק
משקפת כנראה את אותה , )ג בזכרונות"במלכויות ולדעת רשב

  : מחלוקת ממש לגבי מהותו של היום
עיקר מהותו של יום הוא , עקיבא' כמו לדעת ר, לדעת רבי

ולכן ראוי להזכיר את עיקר קדושת היום עם , ההמלכה
  ".מקדש ישראל ויום הזכרוןמלך על כל הארץ : "המלכויות

  
יוחנן ' כדעת ר, הזכרוןעיקר מהותו של יום הוא , ג"לדעת רשב

זוכר : " ולכן תאמר קדושת היום בברכת הזכרונות,בן נורי
  ". הברית מקדש ישראל ויום הזכרון

  
  הכרעת ההלכה. ב

 אנו אומרים את - עקיבא ורבי' כשיטת ראנו נוהגים , לכאורה
  . יום ותוקעים לאחריהןהמלכויות עם קדושת ה

  
  . מבט שני יגלה שהתמונה מורכבת הרבה יותר, אולם

ברכת קדושת השם מכילה בתוכה תכנים של כבר אמרנו ש
 - ובמיוחד מעידה על כך חתימתה בימים הנוראים , מלכויות

  ". המלך הקדוש"
  

ניתן , כשאנו מביטים בנוסח התפילה הקיים, בנוסף לכך
',  הנים הקשורים במלכותהברכה מכילה תכלראות כי 

  . תייחס כאן בקצרה לנוסח האשכנזינו
  

  : מכריז שליח הציבור" מחיה המתים"מיד לאחר חתימת 
  ...".לעולם אלוקיך ציון ' ימלוך ה"
  

  :  רבים כמופיוטי מלוכהאחר כך מופיעים 
  ". ימלוך לעולם ועד' ה, ָמַלך' ה, ֶמֶלך' ה"ו " מלך עליון"
  

' ובכן לך תעלה קדושה כי אתה ה ":אחר כך אנו מכריזים
שמוקדיו העיקריים " נתנה תוקף"ופותחים ב" אלוקינו מלך

  ,") ....ובו תנשא מלכותך ("מלכות ודיןהם 
  ". ואתה הוא מלך אל חי וקיים: "עד למשפט הסיום

  
  , מדגיש את בחינת המלכות 'אדיר אדירנו'סיום הקדושה בגם 

  
ל כי הוא לבדו -ליכו לאלדור ודור המ", ונוסח התפילה בהמשך

  . ממשיך את הכיוון, "מרום וקדוש
  

היא באופן כללי ." ..ובכן"באמירת , המשך הברכה כולה
: עד למילים המפורשות, והופעת מלכותו' תפילה להתגלות ה

  ...". מהרה לבדך על כל מעשיך' ותמלוך אתה הוא ה"
  

אלו 'נראה שהמסורת המתפתחת של התפילה הכריעה כאן כי 
  . 'ו דברי אלוקים חייםואל

  

 כי פסוקי המלכויות יאמרו עקיבא' התקבלה דעתו של ראף ש
וממילא התקבלה תפיסתו , בקדושת היום וסמוך לתקיעות

  , בארץ' להמליך את השעלינו 
שמלכותו הקדושה , יוחנן בן נורי' התקבלה גם דעתו של ר

ועלינו , בעינה עומדת, אותה מכירים גם המלאכים, והנוראה
  . בחה ולפארהלש

  
" המלך"הדגשת מוקד זה של התפילה בא לידי ביטוי כבר ב

ורית המאפיינת את 'ובנעימת המלכות המז, בתחילת השחרית
  . אמירת השבח בהמשך תפילת השחרית

  
ורק בשולי , אין תחינה למלכות' המלך הקדוש'עד סוף 

הלל ושבח , ולעומת זאת יש הודאה, התפילה יש עליה בקשה
  . ב על כסא רם ונשאלמלך היוש

  
  
  "בחדש השביעי. "ג
  

  המקור לאמירת מלכויות
  ? מנין לחובת אמירת המלכויות בראש השנה

  
  : בגמרא למדו כך

  .ה לב"רמסכת . 31
' אני ה: "רבי אומר, תניא? מנין שאומרים מלכויות

  .  זו מלכות-) ד"כ-ב"כ, ג"ויקרא כ" (ובחדש השביעי...אלוקיכם
והיו "הרי הוא אומר , אינו צריך: מררבי יוסי בר יהודה או

שאין ; )8מקור  – 'י,' במדבר י" (לכם לזכרון לפני אלוקיכם
' אני ה"ומה תלמוד לומר , "אלוקיכם' אני ה"תלמוד לומר 

 יהיו -זה בנה אב לכל מקום שנאמר בו זכרונות ? "אלוקיכם
  . מלכויות עמהן

  
   המקור של רבי–ג "ויקרא כ. 41
ם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם לֹא ְתַכֶּלה ְּפַאת ָׂשְדָך ְּבֻקְצֶרָך ּוְבֻקְצְרכֶ ) כב(

ֲאִני ְיהָֹוה ְוֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא ְתַלֵּקט ֶלָעִני ְוַלֵּגר ַּתֲעזֹב אָֹתם 
  :ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֵּלאמֹר) כג( :ֱאלֵֹהיֶכם

 ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ִעיַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ) כד(
  :ִיְהֶיה ָלֶכם ַׁשָּבתֹון ִזְכרֹון ְּתרּוָעה ִמְקָרא קֶֹדׁש

  
יהודה לומדים את רעיון המלכות ' יוסי בר' ם רבי וגם רג

סמיכותו ומ, "אלוקיכם' אני ה"מטופס חתימת הפסוקים 
  . לעניין שקשור בראש השנה

  
חתימה יש להצביע על כך שהוא שונה מה, לעצם הבנת טופס זה

  . ואין זה שוני של מה בכך, "'אני ה:  "הקצרה והנפוצה בתורה
  

 והנחתו סיום בשם הְמַדֵּברהיא מעין החתימה הקצרה בעוד ש
  , קיום וחיזוקעל הדברים במובן של 

היבט הריבונות מדגישה את " אלוקיכם"הרי התוספת 
   ."אלוקיכם" שקשור במילה התואר והשלטון

  
  : ותיה המוקדמות אצל האבותכמו שהיא מופיעה בהופע

  הופעותיה של המילה אלוקים אצל האבות. 51
  : שם הוא מובטח,  בברית המילה-אצל אברהם 

  ).'ז, ז"בראשית י("  ולזרעך אחריךאלוקיםלהיות לך ל"
  בהתחייבו ,  בנדרו- אצל יעקב 

   )א"כ, ח"שם כ(" אלוקיםלי ל' והיה ה"
 .אדון ושליט מכל וכלל, כלומר
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 אחרי הציווי על התרועה והעלאת 'אלוקיכם' אני ה' החתימה
  . 'הזכרון קשור במלכות המלמדת ש', הזכרון לפני ה

  
' שלא ייתכן להעלות את זכרוננו לפני ה, הטענה כאן היא

בלא להעלות גם , יחס של ברית וקרבה, ולבקש יחס אינטימי
  ". מלכנו"אך מיד גם " אבינו"בבחינת , את מלכותו

 
 'בחדש השביעי'שלפני המילים " אלוקיכם' אני ה"החתימה 

, לקט פאה ולקט שבשדה מתייחסת למצוות )רביהלימוד של (
עשיית המצווה , בארץ' שקיומם הוא ביטוי מובהק למלכות ה

  . חסד והעברת חלק מהרכוש לעניים
  

על , לדעת רבי, ההצבעה על הסמיכות צריכה ללמד כנראה
' ודש השביעי מתגלה ה בח- משמעותו המיוחדת של החודש 

  . כאלוקינו
  

  משמעות החודש השביעי
ל למדו בגזרה שווה מיובל "כבר עמדנו למעלה על כך שחז

והצענו , לראש השנה כי התקיעות שלהם צריכות להיות שוות
  .  מלכות-להבין זאת מתוך המהות המשותפת 

  
  : כעת אנו באים לידי שאלה יסודית

   ?"השביעיחדש "למדוע המלכות קשורה דווקא 
  ?מדוע באמצע השנה מופיעה פתאום מלכות

  
הציעו להבין שקידוש , ל וגם רבים מהראשונים והאחרונים"חז

, תחילת השנהשנת היובל ביום הכפורים מלמד על היותו 
באופן סמוי גם התורה מניחה שתשרי הוא ומתוך כך להניח ש

תחילת "ל שראו בראש השנה "על פי חז, אמנם ראשית השנה
  ". ךמעשי

  
  : מפני שהעיקר חסר מן הספר, דעתנו לא נחה מדרך זו

" יום תרועה" הוא 'ראש השנה'בתורה היום אותו אנו מכנים 
  , איננו ראש השנהו" זכרון תרועה"ו
  
איננו החדש  - נהפוך בכך כמה שנרצה -החדש השביעי ו

  . איננו יכול להיות ראשית השנה ולכן גם ,הראשון
  

בל מוכיח שגם התורה חושבת שזו ההנחה שקידוש שנת היו
מפני שהיא , "הנחת המבוקש"היא טעות מסוג , ראשית השנה

   ! ולא היא- מניחה שקידוש השנה חייב להיות בראשיתה 
  

חייב להיות בראשית , כיום כפרה, שיום הכפוריםגם ההנחה 
חכמתנו 'שכן היא מניחה את ', הנחת המבוקש'היא שוב השנה 

, ושוב,  להיות דווקא בתחילת שנהשהכפרה צריכה' המאוחרת
  . אין בכך הכרח

  
ת " להציע להתעקש על לשון הגזרה השווה החזליים רוצואנ
ל ראו בה את המקור לדמיון המהותי "שחז, "בחדש השביעי"

  , בין יום הזכרון לבין יום הכפורים
, כמו גם של יום הכפורים, משמעותו של יום הזכרוןולפרש ש

בדיוק כמו שהתורה , דש השביעיפשוט מהיותם בחנובעת 
  : וכמו שהציע רבי, אומרת

  ".  בחדש השביעי...אלוקיכם' אני ה"
  

  : המודל הקיים בימים ושניםהבה נחשוב על פי 
סבוב אחד של כדור הארץ סביב ( הוא יחידה טבעית היום
  ; )צירו

 שאין יחידה שביעיתכאשר עוברות שש יחידות כאלה מגיעה 
ותכניה הם ,  שבת-קדושה  היא אך, לה משמעות טבעית

  . זכרון והתגלות, חרות, מלכות, שביתה

סבוב אחד של כדור הארץ סביב ( היא יחידה טבעית השנהגם 
  ; )השמש

  
יחידה מגיעה , כאשר עוברות שש יחידות טבעיות של שנים

ויקרא " ('שבת לה "-אך היא קדושה , שביעית שאיננה טבעית
   .)'ב, ה"כ

  . מלכות, חרות, שביתה: ושוב
  

  .שבע כפול שבע,  ביתר תוקף-וביובל 
  

  .  בדיוק כך- ובחודשים
סבוב הירח סביב כדור (החדש הוא היחידה הטבעית השלישית 

  ? ומדוע שלא יפעל כאן בדיוק אותו עקרון, )הארץ
  

המתחילות בחדש , יש שש יחידות ראשונות של חודשים
א החודש שהו, החדש השביעיואחריהן מגיע ,  ניסן- הראשון 

בדיוק כשם שמשמעות כזו , והתגלותו' חודש מלכות ה, הקדוש
  . ליום השביעי ולשנה השביעיתיש 

  
החדש והשנה השביעי ,  להשוות בין היוםנים מתכווואיננ

שכן ברור שההבדל בין סדרי הגודל ובין , השוואה גמורה
המשמעויות הטבעיות של פרקי הזמן יוצר גם הבדל 

קיים , כזמן מקודש' שבע'עיקרי של ההבסיס האך , במשמעות
  .בחודש כמו ביום ובשנה

   
 הקיים בכל זאת בין השביעי לחודשים הבדלעלינו לחשוב על 

  : ובין השביעי לימים ולשנים
שהיחידה , בימים ובשנים הם מחזורים מלאיםמחזורי השבע 

  . בסופםהשביעית נמצאת 
  

י הוא שהרי החדש השביע, זה אינו המצב בחודשים, לכאורה
אין אנו מתחילים ספירה ואחריו , שביעי מתוך שנים עשר

  . חדשה
  

אך ייתכן שבעומק הדברים תפיסת , כך אמנם ממבט ראשון
  . הזמן של החודשים אינה באמת שונה

  
החודש השביעי הוא באמת החודש  להציע כי ים רוצואנ

  ; האחרון בשנה
  

  .  תשרי-והאחרון , הראשון הוא ניסן
  

שנה המשמעותי של התורה אינו מכיר מועד לוח ה, ובאמת
  . אחרי החדש השביעי

  
הוא , שמיני עצרת, היום השמיני לחמישה עשר בחודש השביעי

  . היום האחרון המשמעותי בלוח השנה
  

ומתעוררת שוב , אחריו שוקעת השנה בשנת חורף עמוקה
  . בראש החודש, בחודש ניסן

  
תפיסת זמן בנוי על , שראשיתו בניסן, לוח השנה הירחי

והוא אכן , שהיחידה המשמעותית הטבעית שלה היא חודשים
  ; ולא של שתים עשרה, לוח של שבע

  
כמו כל ספירה אחרת שקיימת ,  מדוע שלא יהיה שבע-ובאמת 

  ? שהיא תמיד של שבע, בתורתנו
  

או אחד , אחרי שבע יכול לבוא שמיני שהוא שבע ועוד אחד
  ). התחלת מחזור חדש(
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 של 'הארכה'רק אחרי החודש השביעי הוא כל מה שקורה 
  , ולא המשך הספירה, השנה

  
 -   של שנת החודשים בה יש שבעה חודשיםעיבורהאו פשוט 

כדי להשוותה במידת האפשר לשנת , לשנים עשר חדשים
  . השמש הקובעת את עונות השנה

  
,  היא מובנת מאליהלהתייחס בלוח השנה לעונות השנההחובה 

ולכן שנת השבע החודשית איננה , בנוי עליהשהרי לוח הרגלים 
  . יכולה להתחיל מחזור חדש מיד כשהיא מסתיימת

  
אין זה משנה את המשמעות המהותית של תפיסת , אולם
  : הזמן

' והוא הזמן בו מלכות ה, הקדוש, החודש השביעי הוא האחרון
  . כמו בכל שבע, ראויה להתגלות

  
על הזיקה בין ל "דומני שמתוך מבט זה מקבלים דברי חז

משמעות פשוטה ) היובל ויום הזכרון(תקיעות החודש השביעי 
ואין צורך להעביר את ההשערה שהיובל מתחיל ביום , ומובנת

שכלל אינו ראשית , כפור כי זו תחילת השנה אל יום הזכרון

  .6משום בחינה לפי פשוטו של מקרא
  
  תאריכי מועדי החודש. ה

גבי בחירת התאריכים לחגי הכיוון שפיתחנו כאן מעלה שאלה ל
  . העשירי והחמישה עשר, הראשון בחודש - חודש תשרי 

  
, מפני שבתפיסת השנה החודשית,  מסתבר ביותרהחמישה עשר

כמו , זמן מילואו של הירח הוא הזמן העיקרי והחשוב ביותר
ולכן קביעתו של חג הסוכות במועד זה הן מבחינתו , גם בניסן

 -) זכר ליציאת מצרים(טורית  והן מבחינתו ההיס7החקלאית
  . מובנת

  
פשוט מפני ,  מובנתיום הזכרון בראשון לחודשגם קביעת 

ולכן הוא פותח את קדושת החודש ואת , ראשית החודששהוא 
  .המועדים הקשורים בו

  
  ?  מדוע יום הכפורים קבוע בעשור לחודש

והיא כי ניתן להצביע , על כך נציע כעת רק את ראשית התשובה
  : ל דומה בחודש ניסןמודעל 

  ב"שמות פרק י. 61
   ...החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם) ב(

  . ופותח את ההכנות לחודש, למשה בראש החודש' אומר ה
  

   –התאריך הבא הוא העשירי 
   ."זה ויקחו להם איש שה לבית אבותבעשור לחודש ה) ג(
  

  . מילואו של הירחליל , ו"המועד הוא בליל ט, וכמובן
  

שכן עניינית יש הבדל בין התכנים של , הדמיון אינו שלם
  ; המועדים השונים

  
  
  
  
  

                                                 
רת מחשבות לגבי היבטים אחרים של השנה ההלכתית בתורה מובן שהשערה זו מעור   6

ייתכן שברובד הפשט השנה מתחילה בניסן לכל ). ? מתי מתחילה שנת השמיטה-למשל (
אך ייתכן שאין צורך לתלות את ההלכות הקשורות לשנים בשנות , ענייני ההלכה

בהתעלם ,  קשורה לשנת החודשים הבודדתנוהצעת.  ויהיה להם לוח נפרד, החודשים
 .מהחיבור ההכרחי לשנת השמש

 ל"ואכמ, שספק אם יש לה תאריך מסויים   7

  . וההשוואה אפילו מעוררת תמיהה
כשם , יום הכפורים מהווה רק הכנה לסוכותהייתכן ש

היא הכנה לשחיטתו ולגאולה , שלקיחת השה בעשירי בניסן
  ? בחמישה עשר בו

  
 שההשוואה יכולה ייתכן,  למרות הקושי העולה ממבט ראשון

ללמד רבות על המבנה של מועדי החודש והכוונה הפנימית 
  . הקושרת אותם

  
 אלה הם המועדים -והחמישה עשר בו , העשירי, הראשון

  . בראשון כמו בשביעי, המקודשים בחודש
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  ד'בס
   מוסף לראש השנה–נספח 

  

  

  אבות
, ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם, ּוֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינ, ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה

ֵאל , ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ָהֵאל, ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב, ֱאלֵֹהי ִיְצָחק
, ְוזֹוֵכר ַחְסֵּדי ָאבֹות, ְוקֹוֵנה ַהּכֹל, ֶעְליֹון ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים

  :...ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה
  :ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ָמֵגן ַאְבָרָהם. ר ּומֹוִׁשיַע ּוָמֵגןֶמֶלְך עֹוזֵ 

  
  גבורות

  :...ְמַחֵּיה ֵמִתים ַאָּתה ַרב ְלהֹוִׁשיעַ , ַאָּתה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני
  :ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים. ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים

  
  קדושת השם
ִּכי . ּוְקדֹוִׁשים ְּבָכל יֹום ְיַהְללּוָך ֶּסָלה, ִׁשְמָך ָקדֹוׁשַאָּתה ָקדֹוׁש וְ 

  : ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ָאָּתהֶמֶלְך ֵאל 
  : ָלֵאל ִּכי הּוא ְלַבּדֹו ָמרֹום ְוָקדֹוׁשַהְמִליכּוְלדֹור ָודֹור 

  ...ּוְבֵכן ִיְתַקֵּדׁש ִׁשְמָך 
  ...ּוְבֵכן ֵּתן ַּפְחְּדָך 
  ...ּוְבֵכן ֵּתן ָּכבֹוד 

  ...ּוְבֵכן ַצִּדיִקים ִיְראּו ְוִיְׂשָמחּו
, ְוִתְמלֹוְך ַאָּתה הּוא ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ְמֵהָרה ְלַבֶּדָך ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשיךָ 

ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי . ּוִבירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁשךָ . ְּבַהר ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדךָ 
  :ָקְדֶׁשךָ 

  :ַהְללּוָיּה, ֱאלַֹהִיְך ִצּיֹון ְלדֹור ָודֹורִיְמלֹוְך ְיהָֹוה ְלעֹוָלם 
ַוִּיְגַּבּה , ַּכָּכתּוב, ְוֵאין ֱאלֹוַּה ִמַּבְלָעֶדיךָ , ָקדֹוׁש ַאָּתה ְונֹוָרא ְׁשֶמךָ 

  . ְוָהֵאל ַהָּקדֹוׁש ִנְקַּדׁש ִּבְצָדָקה, ְיהָֹוה ְצָבאֹות ַּבִּמְׁשָּפט
  :ַהֶּמֶלְך ַהָּקדֹוׁש, ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה

  
  )כמו בשאר החגים(קדושת היום 

ְורֹוַמְמָּתנּו , ָאַהְבָּת אֹוָתנּו ְוָרִציָת ָּבנּו, ַאָּתה ְבַחְרָּתנּו ִמָּכל ָהַעִּמים
, ְוֵקַרְבָּתנּו ַמְלֵּכנּו ַלֲעבֹוָדֶתךָ , ְוִקַּדְׁשָּתנּו ְּבִמְצֹוֶתיךָ , ִמָּכל ַהְּלׁשֹונֹות

  :נּו ָקָראָת ְוִׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ָעֵלי
יֹום  ,  ַהֶּזהיֹום ַהִּזָּכרֹוןַוִּתֶּתן ָלנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ְּבַאֲהָבה ֶאת 

  :ְּתרּוָעה ִמְקָרא קֹוֶדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים
  ...ּוִמְּפֵני ֲחָטֵאינּו ָּגִלינּו ֵמַאְרֵצנּו

ָּכל , ִיְהֶיה ָלֶכםִמְקָרא קֹוֶדׁש , ּוַבחֹוֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאָחד ַלחֹוֶדׁש
ַוֲעִׂשיֶתם . יֹום ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם, ְמֶלאֶכת ֲעבֹוָדה לֹא ַתֲעׂשּו

ְּכָבִׂשים , ַאִיל ֶאָחד, ַּפר ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד, עֹוָלה ְלֵריַח ִניחֹוַח ַליהָֹוה
  :ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעה ְּתִמיִמם

ּוְׁשֵני ֶעְׂשרֹוִנים , ה ֶעְׂשרֹוִנים ַלָּפרְׁשלָׁש , ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ִּכְמֻדָּבר
ּוְׁשֵני , ּוְׁשֵני ְׂשִעיִרים ְלַכֵּפר, ְוַיִין ְּכִנְסּכֹו, ְוִעָּׂשרֹון ַלֶּכֶבׂש, ָלָאִיל

ְועֹוַלת , ִמְּלַבד עֹוַלת ַהחֹוֶדׁש ּוִמְנָחָתּה: ְתִמיִדים ְּכִהְלָכָתם
ְלֵריַח ִניחֹוַח ִאֶּׁשה , ָּפָטםְוִנְסֵּכיֶהם ְּכִמְׁש , ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה

  :ַליהָֹוה
  
  ").מקדש ישראל והזמנים: "בחגים האחרים מסיימים (
  

ֶׁשּלֹא , ָלֵתת ְּגֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית, ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח ַלֲאדֹון ַהּכֹל
 ָׂשם ֶׁשּלֹא, ְולֹא ָׂשָמנּו ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה, ָעָׂשנּו ְּכגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות

ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ְלֶהֶבל ְוָלִריק . ֶחְלֵקנּו ָּכֶהם ְוגֹוָרֵלנּו ְּכָכל ֲהמֹוָנם
  :...ּוִמְתַּפְּלִלים ֶאל ֵאל לֹא יֹוִׁשיעַ 

  
  מלכויות

, ִלְראֹות ְמֵהָרה ְּבִתְפֶאֶרת ֻעֶּזךָ , ְוַעל ֵּכן ְנַקֶּוה ְּלָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו
ְלַתֵּקן , ְוָהֱאִליִלים ָּכרֹות ִיָּכֵרתּון, ָהָאֶרץְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים ִמן 

ְלַהְפנֹות ֵאֶליָך , ְוָכל ְּבֵני ָבָׂשר ִיְקְראּו ִבְׁשֶמךָ . עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי
, ְלָך ִּתְכַרע ָּכל ֶּבֶרְך ִּכי , ַיִּכירּו ְוֵיְדעּו ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל. ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ

ְוִלְכבֹוד , ְלָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפֹולּו. ֹוןִּתָּׁשַבע ָּכל ָלׁש
ְוִתְמלֹוְך ֲעֵליֶהם , ִויַקְּבלּו ֻכָּלם ֶאת עֹול ַמְלכּוֶתךָ , ִׁשְמָך ְיָקר ִיֵּתנּו

  :ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד
ּוב ַּכָּכת, ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ִּתְמלְֹך ְּבָכבֹוד, ַהַּמְלכּות ֶׁשְּלָך ִהיאִּכי 

  :ְּבתֹוָרֶתךָ 
  :ְיהָֹוה ִיְמלֹוְך ְלעֹוָלם ָוֶעד

ְיהָֹוה , ְולֹא ָרָאה ָעָמל ְּבִיְׂשָרֵאל, לֹא ִהִּביט ָאֶון ְּבַיֲעקֹב, ְוֶנֱאַמר
  : ּבֹוֶמֶלְך ּוְתרּוַעת , ֱאלָֹהיו ִעּמֹו

ַוְיִהי ִביֻׁשרּון ֶמֶלְך ְּבִהְתַאֵּסף ָראֵׁשי ָעם ַיַחד ִׁשְבֵטי , ְוֶנֱאַמר
  :ָרֵאלִיְׂש 

  :ִּכי ַליהָֹוה ַהְּמלּוָכה ּומֵׁשל ַּבּגֹוִים, ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁשָך ָּכתּוב ֵלאמֹר
ַאף ִּתּכֹון , ָלֵבׁש ְיהָֹוה עֹוז ִהְתַאָּזר, ְיהָֹוה ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש, ְוֶנֱאַמר

  :ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט
ֶמֶלְך ְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹוא ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ְוִהָּנְׂשאּו ּפִ , ְוֶנֱאַמר
  :ַהָּכבֹוד
  : ְיהָֹוה ִעּזּוז ְוִגּבֹור ְיהָֹוה ִּגּבֹור ִמְלָחָמהֶמֶלְך ַהָּכבֹודִמי ֶזה 

  :ֶמֶלְך ַהָּכבֹודְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹוא 
  :ְך ַהָּכבֹוד ֶסָלה ְיהָֹוה ְצָבאֹות הּוא ֶמלֶ ֶמֶלְך ַהָּכבֹודִמי הּוא ֶזה 

ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה ֶמֶלְך , ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ַהְּנִביִאים ָּכתּוב ֵלאמֹר
ּוִמַּבְלָעַדי , ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון, ִיְׂשָרֵאל ְוגֹוֲאלֹו ְיהָֹוה ְצָבאֹות

  :ֵאין ֱאלִֹהים
ְוָהְיָתה  ֶאת ַהר ֵעָׂשו ְוָעלּו מֹוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשּפֹוט, ְוֶנֱאַמר

  :ַליהָֹוה ַהְּמלּוָכה
ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיהָֹוה ְוָהָיה ְיהָֹוה ְלֶמֶלְך , ְוֶנֱאַמר

  :ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד
  :ּוְבתֹוָרְתָך ָּכתּוב ֵלאמֹר ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ְיהָֹוה ֶאָחד

, ְמלֹוְך ַעל ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִּבְכבֹוֶדךָ , ֲאבֹוֵתינּוֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי 
ְוהֹוַפע ַּבֲהַדר ְּגאֹון ֻעֶּזָך ַעל ָּכל יֹוְׁשֵבי , ְוִהָּנֵׂשא ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ִּביָקֶרךָ 

ִּכי , ְוָיִבין ָּכל ְיצּור, ִּכי ַאָּתה ְפַעְלּתֹו, ְוֵיַדע ָּכל ָּפעּול, ֵתֵבל ַאְרֶצךָ 
ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל , ְויֹאַמר ּכֹל ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְבַאּפֹו, ּתֹוַאָּתה ְיַצְר 

  :ּוַמְלכּותֹו ַּבּכֹל ָמָׁשָלה, ֶמֶלְך 
ַׂשְּבֵענּו ִמּטּוֶבָך ְוַׂשְּמֵחנּו , ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרֶתךָ , ַקְּדֵׁשנּו ְּבִמְצֹוֶתיךָ 

, ִּכי ַאָּתה ֱאלִֹהים ֱאֶמת, ֶמתִּביׁשּוָעֶתָך ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּדָך ֶּבאֱ 
  . ּוְדָבְרָך ֱאֶמת ְוַקָּים ָלַעד

ְמַקֵּדׁש ִיְׂשָרֵאל ְויֹום , ֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ, ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה
  :ַהִּזָּכרֹון

  
: כ אומרים זה"ת ואח"ת תר"ת תש"ותוקעין גם בלחש תשר

  ...ַהּיֹום ֲהַרת עֹוָלם
  

  זכרונות
ְלָפֶניָך ִנְגלּו ָּכל .  ּופֹוֵקד ָּכל ְיצּוֵרי ֶקֶדם ַמֲעֵׂשה עֹוָלםזֹוֵכרַאָּתה 

ִּכי ֵאין ִׁשְכָחה ִלְפֵני ִכֵּסא . ַּתֲעלּומֹות ַוֲהמֹון ִנְסָּתרֹות ֶׁשִּמְּבֵראִׁשית
  :ְכבֹוֶדָך ְוֵאין ִנְסָּתר ִמֶּנֶגד ֵעיֶניךָ 

  : לֹא ִנְכַחד ִמֶּמּךָ ְוַגם ָּכל ַהְיצּור. זֹוֵכר ֶאת ָּכל ַהִּמְפָעלַאָּתה 
צֹוֶפה ּוַמִּביט ַעד סֹוף ָּכל , ַהּכֹל ָּגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו

ְלִהָּזֵכר .  ְלִהָּפֵקד ָּכל רּוַח ָוָנֶפׁשחֹוק ִזָּכרֹוןִּכי ָתִביא . ַהּדֹורֹות
  :ַמֲעִׂשים ַרִּבים ַוֲהמֹון ְּבִרּיֹות ְלֵאין ַּתְכִלית

ֶזה ַהּיֹום ְּתִחַּלת . ּוִמְּלָפִנים אֹוָתּה ִּגִליָת , ת ָּכזֹאת הֹוָדְעָּת ֵמֵראִׁשי
ִּכי חֹוק ְלִיְׂשָרֵאל הּוא ִמְׁשָּפט ֵלאלֵֹהי . ִזָּכרֹון ְליֹום ִראׁשֹון, ַמֲעֶׂשיךָ 

  : ַיֲעקֹב
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 ,ֵאיזֹו ָלָרָעב, ְוֵאיזֹו ַלָּׁשלֹום, ְוַעל ַהְּמִדינֹות ּבֹו ֵיָאֵמר ֵאיזֹו ַלֶחֶרב
ִמי לֹא . ּוְבִרּיֹות ּבֹו ִיָּפֵקדּו ְלַהְזִּכיָרם ְלַחִּיים ְוַלָּמֶות, ְוֵאיזֹו ָלּשַבע

ַמֲעֵׂשה ִאיׁש . ֵזֶכר ָּכל ַהְיצּור ְלָפֶניָך ָּבאִּכי . ִנְפַקד ְּכַהּיֹום ַהֶּזה
ְצֵרי ַמְחְׁשבֹות ָאָדם ְוַתְחּבּולֹוָתיו ְויִ . ּוְפֻקָּדתֹו ַוֲעִלילֹות ִמְצֲעֵדי ָגֶבר

  :ַמַעְלֵלי ִאיׁש
, ִּכי דֹוְרֶׁשיךָ , ּוֶבן ָאָדם ִיְתַאֶּמץ ָּבְך , ַאְׁשֵרי ִאיׁש ֶׁשּלֹא ִיְׁשָּכֶחּךָ 

  :ְולֹא ִיָּכְלמּו ָלֶנַצח ָּכל ַהחֹוִסים ָּבְך , ְלעֹוָלם לֹא ִיָּכֵׁשלּו
  :ם ְוַאָּתה דֹוֵרׁש ַמֲעֵׂשה ֻּכּלָ ֵזֶכר ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ְלָפֶניָך ָּבאִּכי 

, ַוִּתְפְקֵדהּו ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים. ֶאת נַֹח ְּבַאֲהָבה ָזַכְרָּת ְוַגם 
ַעל . ַּבֲהִביֲאָך ֶאת ֵמי ַהַּמּבּול ְלַׁשֵחת ָּכל ָּבָׂשר ִמְּפֵני רֹוַע ַמַעְלֵליֶהם

ת ֵּתֵבל ְלַהְרּבֹות ַזְרעֹו ְּכַעְפרֹו, ֵּכן ִזְכרֹונֹו ָּבא ְלָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו
, ַוִּיְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת נֹחַ , ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתךָ . ְוֶצֱאָצָאיו ְּכחֹול ַהָּים

ַוַּיֲעֵבר , ֲאֶׁשר ִאּתֹו ַּבֵּתָבה, ְוֶאת ָּכל ַהְּבֵהָמה, ְוֵאת ָּכל ַהַחָּיה
  :ֱאלִֹהים רּוַח ַעל ָהָאֶרץ ַוָּיׁשֹּכּו ַהָּמִים

, ַוִּיְזּכֹור ֱאלִֹהים ֶאת ְּבִריתֹו, ֶאת ַנֲאָקָתםַוִּיְׁשַמע ֱאלִֹהים , ְוֶנֱאַמר
  :ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעקֹב

ְוַאף , ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ִיְצָחק, ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב, ְוֶנֱאַמר
  :ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹור, ֶאת ְּבִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹור

ַחּנּון ְוַרחּום , ֵזֶכר ָעָׂשה ְלִנְפְלאָֹתיו, תּוב ֵלאמֹרּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁשָך ּכָ 
  :ְיהָֹוה

  :ִיְזּכֹר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו, ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו, ְוֶנֱאַמר
  : ַוִּיָּנֵחם ְּכרֹב ֲחָסָדיו, ַוִּיְזּכֹר ָלֶהם ְּבִריתֹו, ְוֶנֱאַמר

ֹוְך ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ָהל, ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ַהְּנִביִאים ָּכתּוב ֵלאמֹר
ַאֲהַבת , ָזַכְרִּתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה , ְירּוָׁשַלִים ֵלאמֹר

  :ְּבֶאֶרץ לֹא ְזרּוָעה, ֶלְכֵּתְך ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר, ְּכלּולֹוָתִיְך 
ֲהִקימֹוִתי וַ ,  אֹוָתְך ִּביֵמי ְנעּוָרִיְך ְוָזַכְרִּתי ֲאִני ֶאת ְּבִריִתי, ְוֶנֱאַמר

  :ָלְך ְּבִרית עֹוָלם
ִּכי ִמֵּדי ַדְּבִרי ּבֹו , ִאם ֶיֶלד ַׁשֲעׁשּוִעים, ְוֶנֱאַמר ֲהֵבן ַיִּקיר ִלי ֶאְפַרִים

  :ַרֵחם ֲאַרֲחֶמּנּו ְנֻאם ְיהָֹוה, ַעל ֵּכן ָהמּו ֵמַעי לֹו, ָזכֹור ֶאְזְּכֶרּנּו עֹוד
ּוָפְקֵדנּו , ִזָּכרֹון טֹוב ְלָפֶניךָ ָזְכֵרנּו ְּב , ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו

ּוְזָכר ָלנּו ְיהָֹוה , ִּבְפֻקַּדת ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְּׁשֵמי ְׁשֵמי ֶקֶדם
 ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ֱאלֵֹהינּו ֶאת ַהְּבִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד ְוֶאת ַהְּׁשבּוָעה

 ֲעֵקָדה ֶׁשָעַקד ְוֵתָרֶאה ְלָפֶניךָ . ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ְּבַהר ַהּמִֹרָּיה
ְוָכַבׁש ַרֲחָמיו , ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבחַ 

, ֵּכן ִיְכְּבׁשּו ַרֲחֶמיָך ֶאת ַּכַעְסָך ֵמָעֵלינּו, ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם
 ּוֵמַאְרְצָך ּוְבטּוְבָך ַהָּגדֹול ָיׁשּוב ֲחרֹון ַאְּפָך ֵמַעְּמָך ּוֵמִעיְרךָ 

ְוַקֶּים ָלנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶאת ַהָּדָבר ֶׁשִהְבַטְחָּתנּו . ּוִמַּנֲחָלֶתךָ 
  :ְּבתֹוָרֶתָך ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַעְבֶּדָך ִמִּפי ְכבֹוֶדָך ָּכָאמּור

 ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי אָֹתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוָזַכְרִּתי ָלֶהם ְּבִרית ִראׁשִֹנים
  :ֲאִני ְיהָֹוה, ִים ִלְהיֹות ָלֶהם ֵלאלִֹהיםְלֵעיֵני ַהּגֹו

ְוֵאין ִׁשְכָחה ִלְפֵני ִכֵּסא , זֹוֵכר ָּכל ַהִּנְׁשָּכחֹות ַאָּתה הּוא ֵמעֹוָלםִּכי 
  . ַהּיֹום ְּבַרֲחִמים ִּתְזּכֹר) ֶׁשל ַיֲעקֹב(ְלַזְרעֹו , ַוֲעֵקַדת ִיְצָחק, ְכבֹוֶדךָ 

  :ִריתזֹוֵכר ַהְּב , ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה
  

: כ אומרים"ת ואח"ת תר"ת תש"ותוקעין גם בלחש תשר
  ...ַהּיֹום ֲהַרת עֹוָלם

  
  שופרות

ִמן ַהָּׁשַמִים . ַאָּתה ִנְגֵליָת ַּבֲעַנן ְּכבֹוֶדָך ַעל ַעם ָקְדְׁשָך ְלַדֵּבר ִעָּמם
ם ַּגם ָּכל ָהעֹולָ . ְוִנְגֵליָת ֲעֵליֶהם ְּבַעְרְּפֵּלי טַֹהר, ִהְׁשַמְעָּתם קֹוֶלךָ 

ְּבִהָּגלֹוְתָך ַמְלֵּכנּו , ּוְבִרּיֹות ְּבֵראִׁשית ָחְרדּו ִמֶּמּךָ , ֻּכּלֹו ָחל ִמָּפֶניךָ 
ַוַּתְׁשִמיֵעם ֶאת הֹוד . ְלַלֵּמד ְלַעְּמָך ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות: ַעל ַהר ִסיַני

ְּבקֹולֹות ּוְבָרִקים ֲעֵליֶהם . ְוִדְּברֹות ָקְדְׁשָך ִמַּלֲהבֹות ֵאׁש, קֹוֶלךָ 
ַוְיִהי ַבּיֹום , ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתךָ . ּוְבקֹול ׁשֹוָפר ֲעֵליֶהם הֹוָפְעָּת , ְגֵליָת נִ 

, ַוְיִהי קֹולֹות ּוְבָרִקים ְוָעָנן ָּכֵבד ַעל ָהָהר, ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹות ַהּבֶֹקר
  :ַוֶּיֱחַרד ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַּבַּמֲחֶנה, ְוקֹול ׁשֹוָפר ָחָזק ְמאֹד

מֶׁשה ְיַדֵּבר , ַוְיִהי קֹול ַהּׁשֹוָפר הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמאֹד, ְוֶנֱאַמר
  :ְוָהֱאלִֹהים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול

ְוֵאת קֹול , ְוֶאת ַהַּלִּפיִדם, ְוָכל ָהָעם רֹוִאים ֶאת ַהּקֹולֹות, ְוֶנֱאַמר
  : ַוַּיְרא ָהָעם ַוָּיֻנעּו ַוַּיַעְמדּו ֵמָרחֹק, ַהּׁשֹוָפר ְוֶאת ָהָהר ָעֵׁשן

ְיהָֹוה ְּבקֹול , ָעָלה ֱאלִֹהים ִּבְתרּוָעה, ִדְבֵרי ָקְדְׁשָך ָּכתּוב ֵלאמֹרּוְב 
  :ׁשֹוָפר

  :ָהִריעּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ְיהָֹוה, ַּבֲחצֹוְצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר, ְוֶנֱאַמר
ִּכי חֹוק ְלִיְׂשָרֵאל : ַּבֶּכֶסה ְליֹום ַחֵּגנּוִּתְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר ְוֶנֱאַמר 

  :ִמְׁשָּפט ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹבהּוא 
ַהְללּוהּו : ַהְללּוהּו ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו, ְוֶנֱאַמר ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֵאל ְּבָקְדׁשֹו

ַהְללּוהּו , ַהְללּוהּו ְּבֵתַקע ׁשֹוָפר: ַהְללּוהּו ְּכרֹוב ֻּגְדלֹו, ִּבְגבּורֹוָתיו
  :ְּבֵנֶבל ְוִכּנֹור

ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי : הּו ְּבִמִּנים ְוֻעָּגבַהְללּו, ַהְללּוהּו ְּבתֹף ּוָמחֹול
  :ַהְללּוָיּה, ּכֹל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה: ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה, ָׁשַמע

ָּכל יְׁשֵבי ֵתֵבל ְוׁשְֹכֵני , ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ַהְּנִביִאים ָּכתּוב ֵלאמֹר
  :ִכְתקֹוַע ׁשֹוָפר ִּתְׁשָמעּווְ ִּכְנׂשא ֵנס ָהִרים ִּתְראּו , ָאֶרץ

ּוָבאּו ָהאְֹבִדים , ַּבּיֹום ַההּוא ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹולְוָהָיה , ְוֶנֱאַמר
ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַליהָֹוה ְּבַהר , ְוַהִּנָּדִחים ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים, ְּבֶאֶרץ ַאּׁשּור

  :ַהּקֶֹדׁש ִּבירּוָׁשָלִים
ַואדָֹני ֱיהִֹוה , ְוָיָצא ַכָּבָרק ִחּצֹו,  ֵיָרֶאהַויהָֹוה ֲעֵליֶהם, ְוֶנֱאַמר

, ְיהָֹוה ְצָבאֹות ָיֵגן ֲעֵליֶהם: ְוָהַלְך ְּבַסֲערֹות ֵּתיָמן, ַּבּׁשֹוָפר ִיְתָקע
  :ֵּכן ָּתֵגן ַעל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשלֹוֶמךָ 

  
ְוָׂשא ֵנס , ּוְּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ְלֵחרּוֵתנ, ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו

ּוְנפּוצֹוֵתינּו ַּכֵּנס , ְוָקֵרב ְּפזּוֵרינּו ִמֵּבין ַהּגֹוִים, ְלַקֵּבץ ָּגֻלּיֹוֵתינּו
ַוֲהִביֵאנּו ְלִצּיֹון ִעיְרָך ְּבִרָּנה ְוִלירּוָׁשַלִים ֵּבית . ִמַּיְרְּכֵתי ָאֶרץ

ְרְּבנֹות ְוָׁשם ַנֲעֶׂשה ְלָפֶניָך ֶאת ָק , ִמְקָּדְׁשָך ְּבִׂשְמַחת עֹוָלם
ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַעְבֶּדָך ִמִּפי , ִּכְמֻצָּוה ָעֵלינּו ְּבתֹוָרֶתךָ , חֹובֹוֵתינּו

ּוְביֹום ִׂשְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְבָראֵׁשי : ָּכָאמּור, ְכבֹוֶדךָ 
 ַעל עֹולֹוֵתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ּוְתַקְעֶּתם ַּבֲחצֹוְצרֹות, ָחְדֵׁשיֶכם
  :ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם,  ָלֶכם ְלִזָּכרֹון ִלְפֵני ֱאלֵֹהיֶכםְוָהיּו, ַׁשְלֵמיֶכם
  :ּוַמֲאִזין ְּתרּוָעה ְוֵאין ּדֹוֶמה ָּלְך , ׁשֹוֵמַע קֹול ׁשֹוָפרִּכי ַאָּתה 

  : ׁשֹוֵמַע קֹול ְּתרּוַעת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים, ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה
  

: כ אומרים זה" ואחת"ת תר"ת תש"ותוקעין גם בלחש תשר
  ...ַהּיֹום ֲהַרת עֹוָלם

  
  עבודה

  ... ְרֵצה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו
  

  הודאה
  ...:ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים

 


