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אלול התש'ע

בס"ד

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

א .משמעות התקיעות ופסוקי המלכויות
אימתי תוקעים בתפילת ראש השנה?
במשנה בראש השנה חולקים התנאים אודות אופן שילוב
התקיעות עם הברכות המיוחדות לתפילת היום:
 .1ראש השנה לב.
משנה .סדר ברכות :אומר אבות וגבורות וקדושת השם ,וכולל
מלכויות עמהן ואינו תוקע .קדושת היום  -ותוקע ,זכרונות -
ותוקע ,שופרות  -ותוקע ,ואומר עבודה והודאה וברכת כהנים,
דברי רבי יוחנן בן נורי.
אמר לו רבי עקיבא :אם אינו תוקע למלכויות למה הוא
מזכיר? אלא אומר אבות וגבורות וקדושת השם ,וכולל
מלכויות עם קדושת היום  -ותוקע ,זכרונות  -ותוקע ,שופרות
 ותוקע ,ואומר עבודה והודאה וברכת כהנים.התקנה שתיקנו חז"ל לומר בראש השנה בתפילה שלוש ברכות
 מלכויות ,זכרונות ,ושופרות ,ולא רק ברכה אחת ,כבשארהחגים )ברכת קדושת היום( ,מקובלת לכולי עלמא.
בנוסח הברכה בשאר החגים ,נמצא את הסדר הבא מיד לאחר
סיום הברכה השלישית )ברכת קדושת השם ' -הא-ל הקדוש'(
בתפילות ערבית ,שחרית ומנחה:
א' .אתה בחרתנו'  -בחירת ישראל.
ב' .ותתן לנו את ...יום פלוני'  -מתן החג זכר ליציאת מצרים.
ג' .יעלה ויבוא'  -תפילת החג המיוחדת.
ד' .השיאנו את ברכת מועדיך - '...סיום הברכה בתפילה
כללית.
ה .חתימה כללית – 'מקדש ישראל והזמנים'
בתפילת מוסף הנוסח שונה בחלקים הראשונים )א-ג(:
הוא עוסק בקרבנות המיוחדים לאותו מועד ,ונוספת בו תפילה
לקיבוץ גלויות ובניית בית הבחירה.
החתימה במוסף דומה לחתימה בשאר התפילות.
בראש השנה נוספו שלוש ברכות מיוחדות ,שחז"ל תיקנו לשלב
אותן עם תקיעות השופר.
השינוי המתחייב בנוסח התפילה ,והחובה להסמיך את
התקיעות לתפילת היום ,עוררו ספקות לגבי מבנה התפילה
ואופן שילוב התקיעות.
במשנה הנ"ל נחשפו שתי מחלוקות:
א .מיקומם של פסוקי המלכויות  -לדעת ר' יוחנן בן נורי יש
לאומרם בברכה השלישית – בקדושת השם )הא-ל הקדוש(',
ולדעת ר' עקיבא יש לאומרם בברכה הרביעית – ב'קדושת
היום'.

חתימת ברכת קדושת היום בראש השנה כפי שהיא לפנינו
בסידורים כוללת התייחסות למלכות" :מלך על כל הארץ
מקדש ישראל ויום הזכרון" ,ועל כן נראה שהיא מנוסחת
כשיטת ר"ע.
מסתבר שלשיטת ר' יוחנן בן נורי החתימה הייתה צריכה
להשמיט את ה'מלכות' ,והנוסח היה" :מקדש ישראל ויום
הזכרון".
ב .מיקום קובץ התקיעות הראשון  -לדעת שניהם התקיעות
הראשונות סמוכות לברכת 'קדושת היום' ,אלא שמתוך
המחלוקת הקודמת עולה הבדל חשוב:
לדעת ר' יוחנן המלכויות נאמרות ללא תקיעות לידן,
והתקיעות הראשונות נשמעות לאחר ברכת 'קדושת היום',
שאין בה מלכות.
ר' עקיבא שואל אותו על כך "אם אינו תוקע למלכויות למה
הוא מזכיר?" ,ומכאן שלשיטתו הפסוקים אינם נאמרים לשם
עצמם ,אלא כדי לתת משמעות וכדי לפרש את התקיעות
הסמוכות להן ,ולאמירת פסוקי מלכויות גרידא אין כל ערך.
בדברי ר' עקיבא האחרונים נמצא גם הסבר לשאלה מה הביא
את חז"ל לתקן דווקא בראש השנה תפילת עמידה מיוחדת
שיש בה תשע ברכות ולא שבע כבשאר המועדים.
חז"ל הבינו שהתקיעה צריכה להיות חלק מן התפילה הן מצד
משמעותה העצמית כתפילה ,והן מפני שלמדו מן הפסוקים
שהתקיעות היו מושמעות על המוספים בבית המקדש,
ומשהחליפה התפילה את הקרבן אך טבעי הוא שהתקיעות
תבואנה סמוכות לתפילה.
מפני שעיקר חובת התקיעה היא שלוש סדרות של שלוש ,תיקנו
להן שלוש ברכות ,אחת לכל סדרה1.
הבה נברר לעומקה את שאלתו של רבי עקיבא כלפי ר' יוחנן בן
נורי ,בה עלינו להתבונן משתי בחינות:
א .מהו הטעם באמירת המלכויות אם אין הן מפרשות את
התקיעה ,ומה טעם מיקומן בברכת קדושת השם?
ב .מה משמעותן של התקיעות הסמוכות לקדושת היום אם
אין הן נאמרות על המלכויות?

" 1סדר תקיעות שלוש של שלוש שלוש" )משנה ,ראש השנה ,ד ט(
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שיטת ר' עקיבא
עמדתו של ר' עקיבא נראית פשוטה.
פסוקי המלכויות נאמרים ,כמו אחיהם מהזכרונות והשופרות,
כדי לפרש את התקיעות שאחריהם.
מכאן ,שהתקיעות הראשונות הן תקיעות של מלכות ,ותפקידן
להמליך את רבונו של עולם על הארץ ,כחתימת הברכה "מלך
על כל הארץ".
אמנם הזיקה בין מצוות התרועה בראש השנה לבין המלכת ה'
איננה מפורשת בפסוקי ראש השנה בתורה ,אך ניתן ללמוד
עליה ממקורות אחרים.
בפרק התהילים אותו אנו אומרים לפני התקיעות ,מבוטא
הרעיון של התרועה כאקט של המלכה בבהירות רבה:
 .2תהילים מ"ז
אלוֹקים
ִ
ַצּ ַח ִל ְבנֵי ק ַֹרח ִמ ְזמוֹרָ :כּל ָה ַע ִמּים ִתּ ְקעוּ ָכף ָה ִריעוּ ֵל
ַל ְמנ ֵ
אָרץָ ...ע ָלה
נוֹרא ֶמ ֶל ְך גָּדוֹל ַעל ָכּל ָה ֶ
ְבּקוֹל ִרנָּהִ :כּי ה' ֶע ְליוֹן ָ
ַמּרוּ
ַמּרוּ ,ז ְ
לוֹקים ז ֵ
ַמּרוּ ֱא ִ
שׁוֹפר :ז ְ
ָ
רוּעה ,ה' ְבּקוֹל
לוֹקים ִבּ ְת ָ
ֱא ִ
ַמּרוּ ַמ ְשׂ ִכּילָ :מ ַל ְך
לוֹקים ,ז ְ
אָרץ ֱא ִ
ַמּרוִּ :כּי ֶמ ֶל ְך ָכּל ָה ֶ
ְל ַמ ְל ֵכּנוּ ז ֵ
ָשׁב ַעל ִכּ ֵסּא ָק ְדשׁוֹ.
לוֹקים י ַ
לוֹקים ַעל גּוֹיִ םֱ ,א ִ
ֱא ִ
זהו מזמור המתאר את המלכת ה' ,ובמרכזו מעמד ההמלכה
בתרועה ובקול שופר.
המזמור נאמר שבע פעמים ,שכן המספר שבע מעלה תמיד את
מלכות ה' ,והוא מכוון כנגד ספירת המלכות.
מן המזמור עולה שהתרועה היא מעין קול חזק של מחיאת כף
" -כל העמים תקעו כף ,הריעו לאלוקים בקול רינה".

בעבר ראינו שמשמעות הביטוי "זכרון תרועה" )ויקרא כ"ג,
כ"ד( ,המגדיר את ראש השנה בפרשת המועדות ,היא תרועה
המביאה לידי זכרון.
כך פירש גם רשב"ם שם:
 .5רשב"ם על במדבר פרק י' ,פסוקים ט'-י'
זכרון תרועה  -על ידי התרועה תזכרו למקום .כדכתיב:
"והריעותם בחצוצרות...ונזכרתם."...
אך מניין לנו כי התרועה מביאה לידי מלכות?
כלל הוא בידינו ,שלעיתים מקצר הכתוב במקום אחד ומרחיב
באחר ,ואז יילמד הסתום מן המפורש.
מידות הגזרה השווה ובנין האב ,הנמנות על שלוש-עשרה
המידות שהתורה נדרשת בהן ,מאפשרות העברת חיוב הלכתי
ממקום אחד למקום אחר באמצעותן.
את מה שיכולנו לעשות גם בלעדיהן ברמה הפרשנית,
מאפשרות המידות הללו לעשות גם מבחינה משפטית
והלכתית.
היכן ,אפוא ,מופיעה התרועה במקומות אחרים בתורה ,ומה
תפקידה שם?
האם המלכות מופיעה בזיקה לתרועה גם במקומות נוספים
במקרא?

התקבולת מוכיחה שהתרועה היא תקיעה בקצב של מחיאת
כף;
מן הסתם משמעותן היא דומה ,והרי שהתקיעה משמשת
כמעשה חגיגי של התלהבות והסכמה.

מקום בולט שבו מופיעה התרועה הוא פרשת היובל:
 .6ויקרא כ"ה ,ט-י
רוּעה ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִעי ֶבּ ָעשׂוֹר ַלח ֶֹדשְׁ ,בּיוֹם
שׁוֹפר ְתּ ָ
ַ
ֲב ְר ָתּ
וְ ַהע ַ
ְק ַדּ ְשׁ ֶתּם ֵאת ְשׁנַת
אַר ְצ ֶכם :ו ִ
שׁוֹפר ְבּ ָכל ְ
ָ
ֲבירוּ
ֻרים ַתּע ִ
ַה ִכּפּ ִ
יוֹבל ִהוא
יהֵ ,
אָרץ ְל ָכל י ְֹשׁ ֶב ָ
אתם ְדּרוֹר ָבּ ֶ
וּק ָר ֶ
ַה ֲח ִמ ִשּׁים ָשׁנָה ְ
ִתּ ְהיֶה ָל ֶכם.

עוד מצאנו כי התקיעה בשופר מכריזה על מלכותו של בשר
ודם:
 .3מלכים א' ,פרק א' ,פסוק ל"ט
וַיִּ ַקּח ָצדוֹק ַהכּ ֵֹהן ֶאת ֶק ֶרן ַה ֶשּׁ ֶמן ִמן ָהא ֶֹהל וַיִּ ְמ ַשׁח ֶאת ְשׁלֹמֹה,
ֹאמרוּ ָכּל ָה ָעם יְ ִחי ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה.
שּׁוֹפר ַויּ ְ
וַיִּ ְת ְקעוּ ַבּ ָ

בפרשת היובל מופיעה התרועה ביחד עם שופר ,ומכאן אכן
למדו חז"ל במסכת ראש השנה שחובת התקיעה היא בשופר
דווקא.3
מהו תפקידה של התרועה ביובל?

תקיעת השופר מכריזה כאן על תחילת פרק מדיני ועל עלייתו
של מלך חדש ,ומשמעותה קרובה גם כשאנו באים להמליך את
מלך מלכי המלכים.
ואם תאמר :והלא:
 .4תהילים קמ"ה ,י"ג.
"מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור".
וכיצד ייתכן שעד כה לא מלך הקב"ה ,ואנו צריכים להמליכו?
יש לומר ,שאף שהקב"ה מולך על כסא כבודו ועל משרתיו ,ואף
כוחות הטבע נתונים למשמעתו ,הרי על הארץ הוא מולך רק
אם יש מי שממליך אותו2.
ועדיין ,מנין לר' עקיבא שההמלכה היא משמעותה העיקרית
של התרועה בראש השנה?

על פי האמור בפסוקים ,תרועה זו קשורה לקידוש השנה,
ולכן היא גם מכריזה על מצוות היובל העיקריות:
קריאת הדרור לעבדים ושיבת כל איש אל אחוזתו.
פירוש מינימליסטי של תרועת השופר יטען שכיוון שזו שנה
מיוחדת ,יש לקדש אותה ולייחד אותה בהכרזה ,הנעשית על
ידי התרועה.
פירוש משמעותי יותר של תרועת השופר ביובל הוא שהתרועה
קשורה לתוכנה של השנה שעליה מכריזים ושאותה מקדשים.
מהו הקשר בין תרועת השופר לבין שחרור העבדים וחזרת
הקרקעות ,או אפילו בין השופר לבין הערך העומד בבסיס
מצוות אלו  -החירות?
נראה כי יש להבין את משמעותה של התקיעה ביובל כמו
שהבנו לעיל בשיטת ר' עקיבא:
הכרזה על עלייתו של מלך חדש  -הקב"ה.

 2עיקרו של רעיון זה בוטא במקומות רבים ,מהם בכתבי המגיד ממזריטש ,ובכתבי רש"ז
מלאדי ,ש'אין מלך בלא עם'.

 3ראה :בבלי,ראש השנה,ל"ג ע"ב .אמנם ,יש לשים לב שביובל הציווי אינו לעשות "יום
תרועה" ,אלא להעביר שופר תרועה בכל הארץ ,ועוד נתייחס לכך בהמשך.
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אף שמלכות ה' נצחית היא ,היא אינה ניכרת בכל הזמנים
במידה שווה.
מלכותו יתברך בשבת גדולה ממלכותו בימות החול ,ומלכותו
בארץ הקודש בולטת יותר ממלכותו בארץ העמים.
שנת היובל היא שנה שבה מלכות ה' מתבלטת ומופיעה בפועל,
ומשפיעה על הסטטוס המשפטי של אנשים ושל נכסים.
כפי שמודגש בפסוקים המנמקים את חובת שחרור העבדים
ואת חזרת הקרקעות ביובל:
 .7ויקרא כ"ה
אַתּם
תוֹשׁ ִבים ֶ
ֵרים וְ ָ
אָרץִ ,כּי ג ִ
אָרץ לֹא ִת ָמּ ֵכר ִל ְצ ִמ ֻתת ִכּי ִלי ָה ֶ
וְ ָה ֶ
ִע ָמּ ִדי.
כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם...
שנת החמישים היא שנת הופעת מלכותו של ה' ,ולכן היא
מבטלת את הבעלות האנושית הזמנית על קרקעות ועל אנשים,
ומחזירה את הכל למצב הראשוני ,לחלוקה היסודית שחילק
מלך מלכי המלכים עצמו:
כל אדמה  -לנוחלה ,וכל אדם  -לעצמו ולמשפחתו.
החירות מפני בני אדם אחרים ,העומדת בבסיס מצוות היובל,
נובעת משלטונו של הקב"ה בעולם.
ר' עקיבא למד את משמעות התרועה בראש השנה ממקבילתה
ביובל ,על פי המודל של הגזרה שווה שהציעו חז"ל בגמרא:
 .8מסכת ר"ה ,לג:
ת"ל בחדש השביעי  -שיהו כל תרועות חדש השביעי זה כזה .
לימוד זה מדגיש את מהותו של היום כ"יום תרועה") ,על פי
ההגדרה בבמדבר כ"ט ,א' ,בפרשיית הקרבנות( ,שהוא יום
המלכה ,ומפחית בחשיבותו כיום זכרון.

דעת ר' יוחנן בן נורי
קביעת המלכויות בברכת 'קדושת היום' והסמכת התקיעות
אליהן )בשיטת ר' עקיבא( קובעת את רעיון ההמלכה כרעיון
המרכזי של היום ,ממנו נובע הכל ,וכמאמר הברכה:
"מלך על כל הארץ מקדש ישראל ויום הזכרון".
ר' יוחנן אינו מקבל את התפיסה הזו של היום ,וממילא אינו
מקבל את צירוף המלכויות ל'קדושת היום' ולתקיעה.
אלא שאם כך הוא ,מהי המשמעות של אמירת המלכויות
בברכת 'קדושת השם' לדעת ר' יוחנן בן נורי?
מסתבר של'מלכויות' על פי ר' יוחנן יש מעמד שונה ממעמדן
בשיטת ר' עקיבא.
נעיין נא לרגע במעמד הברכה השלישית – 'קדושת השם'.
ברכה זו היא השלישית בין ברכות השבח ,שכולן אינן מנסות
ל'הניע' או לשנות משהו במציאות ,אלא תכליתן היא לשבח
את רבונו של עולם ולהכין את הקרקע לפניה אל ה'.
הברכה השלישית עוסקת בעיקר בקדושת ה':
"אתה קדוש ושמך קדוש."...

בחתימת הברכה מצטרפת המלכות אל הקדושה" :כי אל מלך
גדול וקדוש אתה",4
ובימים נוראים אף בחתימת הברכה " :המלך הקדוש".
כלומר ,צירוף פסוקי המלכויות אל ברכת 'קדושת השם' אינו
יצירת כלאיים ,אלא חיזוק והרחבה של תוכן שקיים בברכה זו
ממילא ,המקבל בראש השנה ובימים הנוראים תוקף נוסף.
גם הקדושה ,המקדימה את ברכת 'קדושת השם' ,כוללת
בתוכה את החיבור בין הקדושה למלכות:
אנו פותחים באמירת 'קדוש קדוש' ומסיימים בתפילה "ימלוך
ה' לעולם אלוקיך ציון".
בקדושת מוסף ,על פי נוסח ספרד ,אנו פותחים ואומרים:
"כתר יתנו לך" ,כלומר מלכות,
ובשבת בחלק מן התפילות מתפללים על המלוכה:
"ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך".
בימים נוראים ,אנו מוסיפים בסיום הקדושה שבח ותפילה
למלכות ה'" :אדיר אדירנו ה' אדוננו...והיה ה' למלך על כל
הארץ",
לאמור  -המלכות מצטרפת אל הקדושה ומופיעה עימה יחד,
עוד לפני שאנו מוסיפים עליה את פסוקי המלכויות.
על פי דברים אלה יש לומר כי גם לתקיעות עצמן יש משמעות
שונה על פי ר' יוחנן בן נורי.
נראה שהוא למד את משמעות התרועה בראש השנה מתרועת
המסעות ,המלחמה והמועדות:
 .9במדבר פרק י'
ֲשׂה א ָֹתם וְ ָהיוּ ְל ָך
צוֹצרֹת ֶכּ ֶסף ִמ ְק ָשׁה ַתּע ֶ
ֲשׂה ְל ָך ְשׁ ֵתּי ֲח ְ
)ב ( ע ֵ
יך
וּל ַמ ַסּע ֶאת ַה ַמּ ֲחנוֹת):ג( וְ ָת ְקעוּ ָבּ ֵהן וְ נוֹעֲדוּ ֵא ֶל ָ
ְל ִמ ְק ָרא ָה ֵע ָדה ְ
אַחת יִ ְת ָקעוּ וְ נוֹעֲדוּ
מוֹעד):ד( וְ ִאם ְבּ ַ
ָכּל ָה ֵע ָדה ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ָסעוּ
רוּעה וְ נ ְ
וּת ַק ְע ֶתּם ְתּ ָ
אַל ֵפי יִ ְשׂ ָר ֵאל):ה( ְ
אשׁי ְ
יאים ָר ֵ
יך ַהנְּ ִשׂ ִ
ֵא ֶל ָ
ָסעוּ
רוּעה ֵשׁנִ ית וְ נ ְ
וּת ַק ְע ֶתּם ְתּ ָ
ַה ַמּ ֲחנוֹת ַהחֹנִ ים ֵק ְד ָמה):ו( ְ
וּב ַה ְק ִהיל
רוּעה יִ ְת ְקעוּ ְל ַמ ְס ֵעי ֶהם):ז( ְ
ימנָה ְתּ ָ
ַה ַמּ ֲחנוֹת ַהחֹנִ ים ֵתּ ָ
ֹהנִ ים יִ ְת ְקעוּ
אַהרֹן ַהכּ ֲ
וּבנֵי ֲ
ֶאת ַה ָקּ ָהל ִתּ ְת ְקעוּ וְ לֹא ָת ִריעוּ) :ח( ְ
יכם:
עוֹלם ְלדֹר ֵֹת ֶ
ַבּ ֲחצ ְֹצרוֹת וְ ָהיוּ ָל ֶכם ְל ֻח ַקּת ָ
ַה ֵרע ֶֹתם
אַר ְצ ֶכם ַעל ַה ַצּר ַהצּ ֵֹרר ֶא ְת ֶכם ו ֲ
)ט( וְ ִכי ָתבֹאוּ ִמ ְל ָח ָמה ְבּ ְ
יכם:
נוֹשׁ ְע ֶתּם ֵמאֹיְ ֵב ֶ
יכם וְ ַ
ַבּ ֲחצ ְֹצרֹת ְו ִנ ְז ַכּ ְר ֶתּם ִל ְפנֵי יְ הֹוָה ֱאל ֵֹה ֶ
וּת ַק ְע ֶתּם
אשׁי ָח ְד ֵשׁ ֶכם ְ
וּב ָר ֵ
יכם ְ
ֲד ֶ
וּבמוֹע ֵ
וּביוֹם ִשׂ ְמ ַח ְת ֶכם ְ
)י( ְ
ְהיוּ ָל ֶכם ְל ִז ָכּרוֹן ִל ְפנֵי
יכם ו ָ
יכם וְ ַעל ִז ְב ֵחי ַשׁ ְל ֵמ ֶ
ַבּ ֲחצ ְֹצרֹת ַעל עֹל ֵֹת ֶ
יכם:
יכם ֲאנִ י יְ הֹוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ֱאל ֵֹה ֶ
על פי מודל אחר שהציעו חז"ל בגמרא:
 .10מסכת ר"ה ,לד.
דתניא "ותקעתם תרועה" )במדבר י' ,ה'(  -תקיעה בפני עצמה
ותרועה בפני עצמה .אתה אומר תקיעה בפני עצמה ותרועה
בפני עצמה ,או אינו אלא תקיעה ותרועה אחת? היא כשהוא
אומר "ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו" )שם ,פסוק ז'(
הוי אומר תקיעה בפני עצמה ותרועה בפני עצמה .ומנין
שפשוטה לפניה ת"ל "ותקעתם תרועה" )ו'( ומנין שפשוטה
לאחריה ת"ל "תרועה יתקעו".
לימוד זה מדגיש את מהותו של היום כיום זכרון " -זכרון
תרועה" ,על פי האמור בפרשיית הקרבנות בספר ויקרא )פרק
כ"ג ,פסוק כ"ד(.
שכן בתרועת המלחמה והמועדות ,הסמוכים למסעות,
הופיעה התרועה כמי שמביאה לידי זכרון לפי ה'" :ונזכרתם",
"והיו לכם לזכרון".
 4יש בכך נוסחים שונים ,שייתכן שההבדלים ביניהם קשורים במחלוקת בה עסקינן.
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נקודת המחלוקת
מהו שורש המחלוקת שבין שיטת ר' יוחנן בן נורי לבין שיטת ר'
עקיבא ,ומדוע העדיף ר' עקיבא לייחד למלכויות את ברכת
קדושת היום ולתקוע עמהן?
נראה ששתי תפיסות של מלכות ה' עולות מכאן ,ובמיוחד
ממוקדת המחלוקת בשאלת ההמלכה.
לדעת ר' יוחנן בן נורי ,המלכות שייכת לפרקי השבח
שבתפילה ,ולכן אנו מזכירים אותה בברכה השלישית ולא
בברכות בהן מבקשים ומנסים לשנות את המציאות.
בברכה השלישית ה' מתואר כמלך ומשובח כמלך ,מפני שהוא
כבר מלך:
הוא איננו זקוק להמלכה ,אלא אנחנו מפארים את מלכותו,
מצביעים עליה ושרים לה.

 .11איוב ל"ג ,כ"ו
ָשׁב ֶל ֱאנוֹשׁ ִצ ְד ָקתוֹ.
רוּעה ַויּ ֶ
ַרא ָפּנָיו ִבּ ְת ָ
לוֹקּ וַיִּ ְר ֵצהוּ ַויּ ְ
ֶע ַתּר ֶאל ֱא ַ
יְ

ר' עקיבא אינו מבין מה טעם יש במלכויות ללא תקיעה ,מפני
שאין די באמירת המלכות ,כלומר בתיאורה כצופים מבחוץ,
אלא עלינו להמליך את ה' ,וההמלכה נעשית על ידי תקיעה.
כפי שלמדנו ממקורות שונים' ,אין מלך בלא עם' ,ואפילו
רבש"ע אינו מלך אם אין מקבלים אותו לכזה;
הגם שהוא בכל מקרה מלך בכוח ,הוא איננו מלך בפועל ללא
קבלתו כמלך;
הנביא אומר" :והיה ה' למלך על כל הארץ" )זכריה י"ד ,ט'( -
וכעת הוא עדיין אינו מלך.

השלכות נוספות למחלוקת

לא תוקעים למלכויות ,לדעת ר' יוחנן בן נורי ,מפני שהתקיעה
איננה מוסיפה למלכות ה' ,הקיימת ממילא.

נראה שההבדל בין ר' עקיבא לר' יוחנן בן נורי בא לידי ביטוי
גם בטופסי הברכות ובתכניהן.

כשאנו מסיימים את ברכת קדושת ה' ,הודינו כבר במלכות ה'
ושיבחנוה ,ומכאן אנו יוצאים לדרך כדי לחולל את עניינו
העיקרי של היום  -הזכרון.

בברכת קדושת השם אנו חותמים" :המלך הקדוש" ,כלומר
אנו מדברים על המלכות הקדושה ,במשמעות של נישאה,
נשגבת ,מופרשת ,נבדלת וכדומה.

הזכרון הוא שמו של היום ,ולכן הוא מופיע בברכות האמצעיות
פעמיים:
בברכה הרביעית  -קדושת היום )"מקדש ישראל ויום
הזכרון"(,
ובברכה החמישית  -הזכרונות )"זוכר הברית"(.

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

ר' יוחנן בן נורי מחזיק בהשקפה שראש השנה הוא 'יום זכרון',
ותקיעות השופר באות לשם זכרון.
הברכה הרביעית ,בה עולה עניינו הכללי של היום ,מכוונת
לעצם יצירת הזכרון  -להיזכר לפני ה',
והברכה החמישית מדגישה את הברית אותה אנו מצפים שה'
יזכור" :זוכר הברית".
הברכה השישית משלימה את המהלך בפנותה לה' בבקשת
ישועה ורחמים דרך השופר ,וכמאמר הפסוק בפרשיית
החצוצרות "ונזכרתם לפני ה' אלוקיכם ונושעתם מאויביכם"
)במדבר פרק י' ,פסוק ט'( – .מקור - 8
מתוך הזכרון ,ובמיוחד זכרון הברית ,תצמח הישועה.
אם נצעד בעקבות לשון חתימת הברכה " -שומע קול תרועת
עמו ישראל ברחמים"  -נבין שהשופר מהווה גם כלי של
תפילה ,והתרועה היא גם קול תפילה.
ואכן ,היות השופר כלי של תפילה באה לידי ביטוי ברבות
מהלכות השופר ,ובמיוחד בקביעת חז"ל כי השברים והתרועה
הם בכי של "גנוחי גנח" ו"ילול ילל" )ראש השנה לג - (:השופר
הוא קול של בכי ובקשת רחמים.5
מצאנו אסמכתא למשמעות זו של התרועה בפסוקי המקרא:

 5הרמב"ם )ספר המצוות ,עשין ,נ"ט; היד החזקה ,הלכות תעניות פרק א' הלכות א'-ד'(
הרחיב משמעות זו של התרועה לציווי כללי להריע ולהתפלל אל ה' בבקשת רחמים בכל
שעת צרה ,כחלק ממצוות העשה של התענית .ציווי זה נלמד מחובת התרועה בעת
המלחמה.

המלאכים מהללים את הקב"ה על מלכותו בעולמות העליונים,
אך אין הם יכולים להללו בעולם התחתון ,בארץ.
מנקודת הראות של קדושת ה' ,ה' הוא מלך תמיד.
אנו יכולים להצטרף לשירת המלאכים או לעמוד מנגד ,אך אין
בידינו להשפיע על מלכותו.
בברכת היום אנו חותמים" :מלך על כל הארץ",
כלומר :אנו מברכים אותו על מלכותו בארץ ,וזו איננה מובנת
מאליה כלל;
היא מקבלת משמעות רק מתוך הכרזתנו ותפילתנו ,והתקיעות
המלוות אותן.
ר' עקיבא מבין שעיקרו של יום הוא מלכות  -לא מלכות
שממילא ,אלא המלכה אקטיבית ,ולכן מלכויות נאמרות
בקדושת היום ,ועמהן סדר התקיעות הראשון.
נראה ששורש מחלוקת ר' עקיבא ור' יוחנן בן נורי מתגלה גם
במחלוקת אחרת שנידונה בגמרא בעקבות המשנה:
 .12מסכת ר"ה ,לד.
והיכן אומרה לקדושת היום? תניא ,רבי אומר :עם המלכויות
אומרה ,מה מצינו בכל מקום ברביעית  -אף כאן ברביעית .רבן
שמעון בן גמליאל אומר :עם הזכרונות אומרה ,מה מצינו בכל
מקום באמצע  -אף כאן באמצע .וכשקידשו בית דין את השנה
באושא ירד רבי יוחנן בן ברוקא לפני רבן שמעון בן גמליאל,
ועשה כרבי יוחנן בן נורי ,אמר לו רבן שמעון :לא היו נוהגין כן
ביבנה .ליום השני ירד רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי ועשה
כרבי עקיבא .אמר רבן שמעון בן גמליאל :כך היו נוהגין ביבנה.
למימרא דרבי שמעון בן גמליאל כרבי עקיבא סבירא ליה ,והא
אמר רבי עקיבא מלכויות עם קדושת היום אמר להו ,ורבן
שמעון בן גמליאל אומר קדושת היום עם הזכרונות אמר להו!
אמר רבי זירא :לומר שתוקעין למלכויות .
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כיוון שנוספו שלוש ברכות בעלות תוכן מיוחד לברכת קדושת
היום הסטנדרטית ,נשאלה השאלה איזו מהברכות יש לצרף
לקדושת היום.
רבי פסק לאומרה על המלכויות כיוון שהיא רביעית,
ורשב"ג פסק לאומרה עם ברכת הזכרונות כיוון שהיא באמצע;
שניהם ,לפי המפורש בברייתא ,נתכוונו לדבר אחד  -להשוות
את מבנה התפילה בראש השנה לשאר המועדים.
אולם ,ייתכן שמחלוקתם קשורה בשאלה יסודית יותר.
מחלוקת התנאים השנייה על מיקום 'קדושת היום' )לדעת רבי
במלכויות ולדעת רשב"ג בזכרונות( ,משקפת כנראה את אותה
מחלוקת ממש לגבי מהותו של היום:
לדעת רבי ,כמו לדעת ר' עקיבא ,עיקר מהותו של יום הוא
ההמלכה ,ולכן ראוי להזכיר את עיקר קדושת היום עם
המלכויות" :מלך על כל הארץ מקדש ישראל ויום הזכרון".
לדעת רשב"ג ,עיקר מהותו של יום הוא הזכרון ,כדעת ר' יוחנן
בן נורי ,ולכן תאמר קדושת היום בברכת הזכרונות" :זוכר
הברית מקדש ישראל ויום הזכרון".

ב .הכרעת ההלכה

לכאורה ,אנו נוהגים כשיטת ר' עקיבא ורבי  -אנו אומרים את
המלכויות עם קדושת היום ותוקעים לאחריהן.
אולם ,מבט שני יגלה שהתמונה מורכבת הרבה יותר.
כבר אמרנו שברכת קדושת השם מכילה בתוכה תכנים של
מלכויות ,ובמיוחד מעידה על כך חתימתה בימים הנוראים -
"המלך הקדוש".
בנוסף לכך ,כשאנו מביטים בנוסח התפילה הקיים ,ניתן
לראות כי הברכה מכילה תכנים הקשורים במלכות ה',
ונתייחס כאן בקצרה לנוסח האשכנזי.
מיד לאחר חתימת "מחיה המתים" מכריז שליח הציבור:
"ימלוך ה' לעולם אלוקיך ציון ."...
אחר כך מופיעים פיוטי מלוכה רבים כמו:
"מלך עליון" ו "ה' ֶמ ֶלך ,ה' ָמ ַלך ,ה' ימלוך לעולם ועד".
אחר כך אנו מכריזים" :ובכן לך תעלה קדושה כי אתה ה'
אלוקינו מלך" ופותחים ב"נתנה תוקף" שמוקדיו העיקריים
הם מלכות ודין )"ובו תנשא מלכותך, ("....
עד למשפט הסיום" :ואתה הוא מלך אל חי וקיים".
גם סיום הקדושה ב'אדיר אדירנו' מדגיש את בחינת המלכות,
ונוסח התפילה בהמשך" ,לדור ודור המליכו לא-ל כי הוא לבדו
מרום וקדוש" ,ממשיך את הכיוון.
המשך הברכה כולה ,באמירת "ובכן "...היא באופן כללי
תפילה להתגלות ה' והופעת מלכותו ,עד למילים המפורשות:
"ותמלוך אתה הוא ה' מהרה לבדך על כל מעשיך."...
נראה שהמסורת המתפתחת של התפילה הכריעה כאן כי 'אלו
ואלו דברי אלוקים חיים'.

אף שהתקבלה דעתו של ר' עקיבא כי פסוקי המלכויות יאמרו
בקדושת היום וסמוך לתקיעות ,וממילא התקבלה תפיסתו
שעלינו להמליך את ה' בארץ,
התקבלה גם דעתו של ר' יוחנן בן נורי ,שמלכותו הקדושה
והנוראה ,אותה מכירים גם המלאכים ,בעינה עומדת ,ועלינו
לשבחה ולפארה.
מוקד זה של התפילה בא לידי ביטוי כבר בהדגשת "המלך"
בתחילת השחרית ,ובנעימת המלכות המז'ורית המאפיינת את
אמירת השבח בהמשך תפילת השחרית.
עד סוף 'המלך הקדוש' אין תחינה למלכות ,ורק בשולי
התפילה יש עליה בקשה ,ולעומת זאת יש הודאה ,הלל ושבח
למלך היושב על כסא רם ונשא.

ג" .בחדש השביעי"
המקור לאמירת מלכויות
מנין לחובת אמירת המלכויות בראש השנה?
בגמרא למדו כך:
 .13מסכת ר"ה לב.
מנין שאומרים מלכויות? תניא ,רבי אומר" :אני ה'
אלוקיכם...ובחדש השביעי" )ויקרא כ"ג ,כ"ב-כ"ד(  -זו מלכות.
רבי יוסי בר יהודה אומר :אינו צריך ,הרי הוא אומר "והיו
לכם לזכרון לפני אלוקיכם" )במדבר י ',י' – מקור  ;(8שאין
תלמוד לומר "אני ה' אלוקיכם" ,ומה תלמוד לומר "אני ה'
אלוקיכם"? זה בנה אב לכל מקום שנאמר בו זכרונות  -יהיו
מלכויות עמהן.
 .14ויקרא כ"ג – המקור של רבי
אַר ְצ ֶכם לֹא ְת ַכ ֶלּה ְפּאַת ָשׂ ְד ָך ְבּ ֻק ְצ ֶר ָך
וּב ֻק ְצ ְר ֶכם ֶאת ְק ִציר ְ
)כב( ְ
יר ָך לֹא ְת ַל ֵקּט ֶל ָענִ י וְ ַלגֵּר ַתּ ֲעזֹב א ָֹתם ֲא ִני ְיהֹוָה
וְ ֶל ֶקט ְק ִצ ְ
משׁה ֵלּאמֹר:
יכם) :כג( וַיְ ַד ֵבּר יְ הֹוָה ֶאל ֶ
ֱאל ֵֹה ֶ
)כד( ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִבי ִעי ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ
רוּעה ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ:
יִ ְהיֶה ָל ֶכם ַשׁ ָבּתוֹן ִז ְכרוֹן ְתּ ָ
גם רבי וגם ר' יוסי בר' יהודה לומדים את רעיון המלכות
מטופס חתימת הפסוקים "אני ה' אלוקיכם" ,ומסמיכותו
לעניין שקשור בראש השנה.
לעצם הבנת טופס זה ,יש להצביע על כך שהוא שונה מהחתימה
הקצרה והנפוצה בתורה" :אני ה'" ,ואין זה שוני של מה בכך.
המ ַד ֵבּר והנחתו
בעוד שהחתימה הקצרה היא מעין סיום בשם ְ
על הדברים במובן של קיום וחיזוק,
הרי התוספת "אלוקיכם" מדגישה את היבט הריבונות
והשלטון שקשור במילה התואר "אלוקיכם".
כמו שהיא מופיעה בהופעותיה המוקדמות אצל האבות:
 .15הופעותיה של המילה אלוקים אצל האבות
אצל אברהם  -בברית המילה ,שם הוא מובטח:
"להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך" )בראשית י"ז ,ז'(.
אצל יעקב  -בנדרו ,בהתחייבו
"והיה ה' לי לאלוקים" )שם כ"ח ,כ"א(
כלומר ,לאדון ושליט מכל וכל.
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החתימה 'אני ה' אלוקיכם' אחרי הציווי על התרועה והעלאת
הזכרון לפני ה' ,מלמדת שהזכרון קשור במלכות ה'.

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

הטענה כאן היא ,שלא ייתכן להעלות את זכרוננו לפני ה'
ולבקש יחס אינטימי ,יחס של ברית וקרבה ,בלא להעלות גם
את מלכותו ,בבחינת "אבינו" אך מיד גם "מלכנו".

כאשר עוברות שש יחידות טבעיות של שנים ,מגיעה יחידה
שביעית שאיננה טבעית ,אך היא קדושה " -שבת לה'" )ויקרא
כ"ה ,ב'(.
ושוב :שביתה ,חרות ,מלכות.

החתימה "אני ה' אלוקיכם" שלפני המילים 'בחדש השביעי'
)הלימוד של רבי( מתייחסת למצוות לקט פאה ולקט שבשדה,
שקיומם הוא ביטוי מובהק למלכות ה' בארץ ,המצווה עשיית
חסד והעברת חלק מהרכוש לעניים.
ההצבעה על הסמיכות צריכה ללמד כנראה ,לדעת רבי ,על
משמעותו המיוחדת של החודש  -בחודש השביעי מתגלה ה'
כאלוקינו.

משמעות החודש השביעי
כבר עמדנו למעלה על כך שחז"ל למדו בגזרה שווה מיובל
לראש השנה כי התקיעות שלהם צריכות להיות שוות ,והצענו
להבין זאת מתוך המהות המשותפת  -מלכות.
כעת אנו באים לידי שאלה יסודית:
מדוע המלכות קשורה דווקא ל"חדש השביעי"?
מדוע באמצע השנה מופיעה פתאום מלכות?
חז"ל וגם רבים מהראשונים והאחרונים ,הציעו להבין שקידוש
שנת היובל ביום הכפורים מלמד על היותו תחילת השנה,
ומתוך כך להניח שבאופן סמוי גם התורה מניחה שתשרי הוא
אמנם ראשית השנה ,על פי חז"ל שראו בראש השנה "תחילת
מעשיך".
דעתנו לא נחה מדרך זו ,מפני שהעיקר חסר מן הספר:
בתורה היום אותו אנו מכנים 'ראש השנה' הוא "יום תרועה"
ו"זכרון תרועה" ואיננו ראש השנה,
והחדש השביעי  -נהפוך בכך כמה שנרצה  -איננו החדש
הראשון ,ולכן גם איננו יכול להיות ראשית השנה.
ההנחה שקידוש שנת היובל מוכיח שגם התורה חושבת שזו
ראשית השנה ,היא טעות מסוג "הנחת המבוקש" ,מפני שהיא
מניחה שקידוש השנה חייב להיות בראשיתה  -ולא היא!
גם ההנחה שיום הכפורים ,כיום כפרה ,חייב להיות בראשית
השנה היא שוב 'הנחת המבוקש' ,שכן היא מניחה את 'חכמתנו
המאוחרת' שהכפרה צריכה להיות דווקא בתחילת שנה ,ושוב,
אין בכך הכרח.
אנו רוצים להציע להתעקש על לשון הגזרה השווה החזלי"ת
"בחדש השביעי" ,שחז"ל ראו בה את המקור לדמיון המהותי
בין יום הזכרון לבין יום הכפורים,
ולפרש שמשמעותו של יום הזכרון ,כמו גם של יום הכפורים,
נובעת פשוט מהיותם בחדש השביעי ,בדיוק כמו שהתורה
אומרת ,וכמו שהציע רבי:
"אני ה' אלוקיכם ...בחדש השביעי".
הבה נחשוב על פי המודל הקיים בימים ושנים:
היום הוא יחידה טבעית )סבוב אחד של כדור הארץ סביב
צירו(;
כאשר עוברות שש יחידות כאלה מגיעה יחידה שביעית שאין
לה משמעות טבעית ,אך היא קדושה  -שבת ,ותכניה הם
שביתה ,מלכות ,חרות ,זכרון והתגלות.

וביובל  -ביתר תוקף ,שבע כפול שבע.
ובחודשים  -בדיוק כך.
החדש הוא היחידה הטבעית השלישית )סבוב הירח סביב כדור
הארץ( ,ומדוע שלא יפעל כאן בדיוק אותו עקרון?
יש שש יחידות ראשונות של חודשים ,המתחילות בחדש
הראשון  -ניסן ,ואחריהן מגיע החדש השביעי ,שהוא החודש
הקדוש ,חודש מלכות ה' והתגלותו ,בדיוק כשם שמשמעות כזו
יש ליום השביעי ולשנה השביעית.
איננו מתכוונים להשוות בין היום ,החדש והשנה השביעי
השוואה גמורה ,שכן ברור שההבדל בין סדרי הגודל ובין
המשמעויות הטבעיות של פרקי הזמן יוצר גם הבדל
במשמעות ,אך הבסיס העיקרי של ה'שבע' כזמן מקודש ,קיים
בחודש כמו ביום ובשנה.
עלינו לחשוב על הבדל הקיים בכל זאת בין השביעי לחודשים
ובין השביעי לימים ולשנים:
מחזורי השבע בימים ובשנים הם מחזורים מלאים ,שהיחידה
השביעית נמצאת בסופם.
לכאורה ,זה אינו המצב בחודשים ,שהרי החדש השביעי הוא
שביעי מתוך שנים עשר ,ואחריו אין אנו מתחילים ספירה
חדשה.
כך אמנם ממבט ראשון ,אך ייתכן שבעומק הדברים תפיסת
הזמן של החודשים אינה באמת שונה.
אנו רוצים להציע כי החודש השביעי הוא באמת החודש
האחרון בשנה;
הראשון הוא ניסן ,והאחרון  -תשרי.
ובאמת ,לוח השנה המשמעותי של התורה אינו מכיר מועד
אחרי החדש השביעי.
היום השמיני לחמישה עשר בחודש השביעי ,שמיני עצרת ,הוא
היום האחרון המשמעותי בלוח השנה.
אחריו שוקעת השנה בשנת חורף עמוקה ,ומתעוררת שוב
בחודש ניסן ,בראש החודש.
לוח השנה הירחי ,שראשיתו בניסן ,בנוי על תפיסת זמן
שהיחידה המשמעותית הטבעית שלה היא חודשים ,והוא אכן
לוח של שבע ,ולא של שתים עשרה;
ובאמת  -מדוע שלא יהיה שבע ,כמו כל ספירה אחרת שקיימת
בתורתנו ,שהיא תמיד של שבע?
אחרי שבע יכול לבוא שמיני שהוא שבע ועוד אחד ,או אחד
)התחלת מחזור חדש(.
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כל מה שקורה אחרי החודש השביעי הוא רק 'הארכה' של
השנה ,ולא המשך הספירה,
או פשוט עיבורה של שנת החודשים בה יש שבעה חודשים -
לשנים עשר חדשים ,כדי להשוותה במידת האפשר לשנת
השמש הקובעת את עונות השנה.
החובה להתייחס בלוח השנה לעונות השנה היא מובנת מאליה,
שהרי לוח הרגלים בנוי עליה ,ולכן שנת השבע החודשית איננה
יכולה להתחיל מחזור חדש מיד כשהיא מסתיימת.
אולם ,אין זה משנה את המשמעות המהותית של תפיסת
הזמן:
החודש השביעי הוא האחרון ,הקדוש ,והוא הזמן בו מלכות ה'
ראויה להתגלות ,כמו בכל שבע.
דומני שמתוך מבט זה מקבלים דברי חז"ל על הזיקה בין
תקיעות החודש השביעי )היובל ויום הזכרון( משמעות פשוטה
ומובנת ,ואין צורך להעביר את ההשערה שהיובל מתחיל ביום
כפור כי זו תחילת השנה אל יום הזכרון ,שכלל אינו ראשית
משום בחינה לפי פשוטו של מקרא.6

ה .תאריכי מועדי החודש

הכיוון שפיתחנו כאן מעלה שאלה לגבי בחירת התאריכים לחגי
חודש תשרי  -הראשון בחודש ,העשירי והחמישה עשר.
החמישה עשר מסתבר ביותר ,מפני שבתפיסת השנה החודשית,
זמן מילואו של הירח הוא הזמן העיקרי והחשוב ביותר ,כמו
גם בניסן ,ולכן קביעתו של חג הסוכות במועד זה הן מבחינתו
החקלאית 7והן מבחינתו ההיסטורית )זכר ליציאת מצרים( -
מובנת.
גם קביעת יום הזכרון בראשון לחודש מובנת ,פשוט מפני
שהוא ראשית החודש ,ולכן הוא פותח את קדושת החודש ואת
המועדים הקשורים בו.
מדוע יום הכפורים קבוע בעשור לחודש?
על כך נציע כעת רק את ראשית התשובה ,והיא כי ניתן להצביע
על מודל דומה בחודש ניסן:
 .16שמות פרק י"ב
)ב( החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם...
אומר ה' למשה בראש החודש ,ופותח את ההכנות לחודש.
התאריך הבא הוא העשירי –
)ג( בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות".
וכמובן ,המועד הוא בליל ט"ו ,ליל מילואו של הירח.
הדמיון אינו שלם ,שכן עניינית יש הבדל בין התכנים של
המועדים השונים;

 6מובן שהשערה זו מעוררת מחשבות לגבי היבטים אחרים של השנה ההלכתית בתורה
)למשל  -מתי מתחילה שנת השמיטה?( .ייתכן שברובד הפשט השנה מתחילה בניסן לכל
ענייני ההלכה ,אך ייתכן שאין צורך לתלות את ההלכות הקשורות לשנים בשנות
החודשים ,ויהיה להם לוח נפרד .הצעתנו קשורה לשנת החודשים הבודדת ,בהתעלם
מהחיבור ההכרחי לשנת השמש.
 7שספק אם יש לה תאריך מסויים ,ואכמ"ל

וההשוואה אפילו מעוררת תמיהה.
הייתכן שיום הכפורים מהווה רק הכנה לסוכות ,כשם
שלקיחת השה בעשירי בניסן ,היא הכנה לשחיטתו ולגאולה
בחמישה עשר בו?
למרות הקושי העולה ממבט ראשון ,ייתכן שההשוואה יכולה
ללמד רבות על המבנה של מועדי החודש והכוונה הפנימית
הקושרת אותם.
הראשון ,העשירי ,והחמישה עשר בו  -אלה הם המועדים
המקודשים בחודש ,בראשון כמו בשביעי.

8
בס'ד

נספח – מוסף לראש השנה
אבות
אַב ָר ָהם,
בוֹתינוֱּ ,אל ֵֹהי ְ
אַתּה יְ הֹוָהֱ ,אל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
רוּך ָ
ָבּ ְ
נּוֹראֵ ,אל
ֱאל ֵֹהי יִ ְצ ָחק ,וֵאל ֵֹהי ַי ֲעקֹבָ ,ה ֵאלַ ,הגָּדוֹל ַה ִגּבּוֹר וְ ַה ָ
זוֹכר ַח ְס ֵדּי אָבוֹת,
טוֹבים ,וְ קוֹנֵה ַהכֹּל ,וְ ֵ
ִ
גּוֹמל ֲח ָס ִדים
ֶע ְליוֹן ֵ
אַה ָבה...:
ֵיהם ְל ַמ ַען ְשׁמוֹ ְבּ ֲ
גוֹאל ִל ְבנֵי ְבנ ֶ
וּמ ִביא ֵ
ֵ
אַב ָר ָהם:
אַתּה יְ הֹוָה ָמגֵן ְ
רוּך ָ
וּמגֵןָ .בּ ְ
יע ָ
וּמוֹשׁ ַ
ִ
ֶמ ֶל ְך עוֹ ֵזר

גבורות
יע...:
הוֹשׁ ַ
אַתּה ַרב ְל ִ
עוֹלם ֲאדֹנָיְ ,מ ַחיֵּה ֵמ ִתים ָ
אַתּה ִגבּוֹר ְל ָ
ָ
אַתּה יְ הֹוָה ְמ ַחיֵּה ַה ֵמּ ִתים:
רוּך ָ
אַתּה ְל ַה ֲחיוֹת ֵמ ִתיםָ .בּ ְ
ֶא ָמן ָ
וְ נ ֱ

קדושת השם
לוּך ֶסּ ָלהִ .כּי
דוֹשׁים ְבּ ָכל יוֹם יְ ַה ְל ָ
וּק ִ
אַתּה ָקדוֹשׁ וְ ִשׁ ְמ ָך ָקדוֹשְׁ ,
ָ
אָתּה:
ֵאל ֶמ ֶל ְך גָּדוֹל וְ ָקדוֹשׁ ָ
ְלדוֹר וָדוֹר ַה ְמ ִליכוּ ָל ֵאל ִכּי הוּא ְל ַבדּוֹ ָמרוֹם וְ ָקדוֹשׁ:
וּב ֵכן יִ ְת ַק ֵדּשׁ ִשׁ ְמ ָך ...
ְ
וּב ֵכן ֵתּן ַפּ ְח ְדּ ָך ...
ְ
וּב ֵכן ֵתּן ָכּבוֹד ...
ְ
יקים יִ ְראוּ וְ יִ ְשׂ ָמחוּ...
וּב ֵכן ַצ ִדּ ִ
ְ
יך,
ֲשׂ ָ
אַתּה הוּא ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינוּ ְמ ֵה ָרה ְל ַב ֶדּ ָך ַעל ָכּל ַמע ֶ
לוֹך ָ
ְת ְמ ְ
וִ
ירוּשׁ ַליִ ם ִעיר ָק ְד ֶשׁ ָךַ .כּ ָכּתוּב ְבּ ִד ְב ֵרי
וּב ָ
בוֹד ָךִ .
ְבּ ַהר ִציּוֹן ִמ ְשׁ ַכּן ְכּ ֶ
ָק ְד ֶשׁ ָך:
עוֹלם ֱאל ַֹה ִי ְך ִציּוֹן ְלדוֹר וָדוֹרַ ,ה ְללוּיָהּ:
לוֹך ְיהֹוָה ְל ָ
ִי ְמ ְ
יךַ ,כּ ָכּתוּב ,וַיִּ ְג ַבּהּ
לוֹהּ ִמ ַבּ ְל ָע ֶד ָ
נוֹרא ְשׁ ֶמ ָך ,וְ ֵאין ֱא ַ
אַתּה וְ ָ
ָקדוֹשׁ ָ
יְ הֹוָה ְצ ָבאוֹת ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט ,וְ ָה ֵאל ַה ָקּדוֹשׁ נִ ְק ַדּשׁ ִבּ ְצ ָד ָקה.
אַתּה יְ הֹוָהַ ,ה ֶמּ ֶל ְך ַה ָקּדוֹשׁ:
רוּך ָ
ָבּ ְ
קדושת היום )כמו בשאר החגים(

רוֹמ ְמ ָתּנוּ
ית ָבּנוּ ,וְ ַ
אוֹתנוּ וְ ָר ִצ ָ
אָה ְב ָתּ ָ
אַתּה ְב ַח ְר ָתּנוּ ִמ ָכּל ָה ַע ִמּיםַ ,
ָ
ֲבוֹד ֶת ָך,
יך ,וְ ֵק ַר ְב ָתּנוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ַלע ָ
וֹת ָ
ִמ ָכּל ַה ְלּשׁוֹנוֹת ,וְ ִק ַדּ ְשׁ ָתּנוּ ְבּ ִמ ְצ ֶ
את:
וְ ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל וְ ַה ָקּדוֹשׁ ָע ֵלינוּ ָק ָר ָ
אַה ָבה ֶאת יוֹם ַה ִזּ ָכּרוֹן ַהזֶּה ,יוֹם
ַתּ ֶתּן ָלנוּ יְ הֹוָה ֱאל ֵֹהינוּ ְבּ ֲ
וִ
יציאַת ִמ ְצ ָריִ ם:
ֵכר ִל ִ
קוֹדשׁ ז ֶ
רוּעה ִמ ְק ָרא ֶ
ְתּ ָ
אַר ֵצנוּ...
ָלינוּ ֵמ ְ
וּמ ְפּנֵי ֲח ָט ֵאינוּ גּ ִ
ִ
קוֹדשׁ יִ ְהיֶה ָל ֶכםָ ,כּל
חוֹדשִׁ ,מ ְק ָרא ֶ
יעי ְבּ ֶא ָחד ַל ֶ
חוֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
וּב ֶ
ַ
יתם
ֲשׂ ֶ
רוּעה יִ ְהיֶה ָל ֶכםַ .וע ִ
ֲבוֹדה לֹא ַתעֲשׂוּ ,יוֹם ְתּ ָ
אכת ע ָ
ְמ ֶל ֶ
יחוֹח ַליהֹוָהַ ,פּר ֶבּן ָבּ ָקר ֶא ָחד ,אַיִ ל ֶא ָחדְ ,כּ ָב ִשׂים
יח נִ ַ
עוֹלה ְל ֵר ַ
ָ
ימם:
ְבּנֵי ָשׁנָה ִשׁ ְב ָעה ְתּ ִמ ִ
וּשׁנֵי ֶע ְשׂרוֹנִ ים
לשׁה ֶע ְשׂרוֹנִ ים ַל ָפּרְ ,
ֻבּרְ ,שׁ ָ
יהם ִכּ ְמד ָ
וּמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
ִ
וּשׁנֵי
ירים ְל ַכ ֵפּרְ ,
וּשׁנֵי ְשׂ ִע ִ
ָלאָיִ ל ,וְ ִע ָשּׂרוֹן ַל ֶכּ ֶבשׂ ,וְ יַיִ ן ְכּנִ ְסכּוְֹ ,
עוֹלת
וּמנְ ָח ָתהּ ,וְ ַ
חוֹדשׁ ִ
עוֹלת ַה ֶ
ַ
ידים ְכּ ִה ְל ָכ ָתםִ :מ ְלּ ַבד
ְת ִמ ִ
יחוֹח ִא ֶשּׁה
יח נִ ַ
יהם ְכּ ִמ ְשׁ ָפּ ָטםְ ,ל ֵר ַ
וּמנְ ָח ָתהּ ,וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
ַה ָתּ ִמיד ִ
ַליהֹוָה:
)בחגים האחרים מסיימים " :מקדש ישראל והזמנים"(.
אשׁיתֶ ,שׁלֹּא
יוֹצר ְבּ ֵר ִ
ֻלּה ְל ֵ
ָע ֵלינוּ ְל ַשׁ ֵבּ ַח ַל ֲאדוֹן ַהכֹּלָ ,ל ֵתת ְגּד ָ
ָע ָשׂנוּ ְכּגוֹיֵי ָה ֲא ָרצוֹת ,וְ לֹא ָשׂ ָמנוּ ְכּ ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ָה ֲא ָד ָמהֶ ,שׁלֹּא ָשׂם
גוֹר ֵלנוּ ְכּ ָכל ֲהמוֹנָםֶ .שׁ ֵהם ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים ְל ֶה ֶבל וְ ָל ִריק
ֶח ְל ֵקנוּ ָכּ ֶהם וְ ָ
יע...:
יוֹשׁ ַ
וּמ ְת ַפּ ְלּ ִלים ֶאל ֵאל לֹא ִ
ִ
מלכויות
ֶך,
וְ ַעל ֵכּן נְ ַקוֶּה ְלּ ָך יְ הֹוָה ֱאל ֵֹהינוִּ ,ל ְראוֹת ְמ ֵה ָרה ְבּ ִת ְפ ֶא ֶרת ֻעזּ ָ
ילים ָכּרוֹת יִ ָכּ ֵרתוּןְ ,ל ַת ֵקּן
אָרץ ,וְ ָה ֱא ִל ִ
לּוּלים ִמן ָה ֶ
ֲביר ִגּ ִ
ְל ַהע ִ

יך
עוֹלם ְבּ ַמ ְלכוּת ַשׁ ַדּי .וְ ָכל ְבּנֵי ָב ָשׂר יִ ְק ְראוּ ִב ְשׁ ֶמ ָךְ ,ל ַה ְפנוֹת ֵא ֶל ָ
ָ
יוֹשׁ ֵבי ֵת ֵבלִ ,כּי ְל ָך ִתּ ְכ ַרע ָכּל ֶבּ ֶר ְך,
ֵדעוּ ָכּל ְ
ַכּירוּ וְ י ְ
אָרץ .י ִ
ָכּל ִר ְשׁ ֵעי ֶ
ֶיך ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינוּ ִי ְכ ְרעוּ ו ְִיפּוֹלוּ ,ו ְִל ְכבוֹד
ִתּ ָשּׁ ַבע ָכּל ָלשׁוֹןְ .ל ָפנ ָ
יהם
ֲל ֶ
לוֹך ע ֵ
ְת ְמ ְ
כוּת ָך ,ו ִ
ֻלּם ֶאת עוֹל ַמ ְל ֶ
ִיק ְבּלוּ כ ָ
ִשׁ ְמ ָך ְי ָקר ִי ֵתּנוּ ,ו ַ
ָעד:
עוֹלם ו ֶ
ְמ ֵה ָרה ְל ָ
עוֹל ֵמי ַעד ִתּ ְמל ְֹך ְבּ ָכבוֹדַ ,כּ ָכּתוּב
וּל ְ
ִכּי ַה ַמּ ְלכוּת ֶשׁ ְלּ ָך ִהיאְ ,
תוֹר ֶת ָך:
ְבּ ָ
ָעד:
עוֹלם ו ֶ
לוֹך ְל ָ
ְיהֹוָה ִי ְמ ְ
ֶא ַמר ,לֹא ִה ִבּיט אָוֶן ְבּ ַי ֲעקֹב ,וְ לֹא ָראָה ָע ָמל ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ,יְ הֹוָה
וְ נ ֱ
רוּעת ֶמ ֶל ְך בּוֹ:
וּת ַ
ֱאל ָֹהיו ִעמּוְֹ ,
ַחד ִשׁ ְב ֵטי
אשׁי ָעם י ַ
אַסּף ָר ֵ
ישׁרוּן ֶמ ֶל ְך ְבּ ִה ְת ֵ
ֶא ַמר ,וַיְ ִהי ִב ֻ
וְ נ ֱ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:
גּוֹים:
וּמשׁל ַבּ ִ
לוּכה ֵ
וּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְשׁ ָך ָכּתוּב ֵלאמֹרִ ,כּי ַליהֹוָה ַה ְמּ ָ
ְ
ֶא ַמרְ ,יהֹוָה ָמ ָל ְך גֵּאוּת ָל ֵבשָׁ ,ל ֵבשׁ יְ הֹוָה עוֹז ִה ְתאַזָּר ,אַף ִתּכּוֹן
וְ נ ֱ
ֵתּ ֵבל ַבּל ִתּמּוֹט:
עוֹלם וְ יָבוֹא ֶמ ֶל ְך
ָשׂאוּ ִפּ ְת ֵחי ָ
יכם וְ ִהנּ ְ
אשׁ ֶ
ֶא ַמרְ ,שׂאוּ ְשׁ ָע ִרים ָר ֵ
וְ נ ֱ
ַה ָכּבוֹד:
ִמי זֶה ֶמ ֶל ְך ַה ָכּבוֹד יְ הֹוָה ִעזּוּז וְ ִגבּוֹר יְ הֹוָה ִגּבּוֹר ִמ ְל ָח ָמה:
עוֹלם וְ יָבוֹא ֶמ ֶל ְך ַה ָכּבוֹד:
וּשׂאוּ ִפּ ְת ֵחי ָ
יכם ְ
אשׁ ֶ
ְשׂאוּ ְשׁ ָע ִרים ָר ֵ
ִמי הוּא זֶה ֶמ ֶל ְך ַה ָכּבוֹד יְ הֹוָה ְצ ָבאוֹת הוּא ֶמ ֶל ְך ַה ָכּבוֹד ֶס ָלה:
אָמר יְ הֹוָה ֶמ ֶל ְך
יאים ָכּתוּב ֵלאמֹר ,כֹּה ַ
יך ַהנְּ ִב ִ
ֲב ֶד ָ
וְ ַעל יְ ֵדי ע ָ
וּמ ַבּ ְל ָע ַדי
אַחרוֹןִ ,
ַאנִ י ֲ
גוֹאלוֹ יְ הֹוָה ְצ ָבאוֹתֲ ,אנִ י ִראשׁוֹן ו ֲ
יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֲ
ֵאין ֱאל ִֹהים:
מוֹשׁ ִעים ְבּ ַהר ִציּוֹן ִל ְשׁפּוֹט ֶאת ַהר ֵע ָשׂו וְ ָה ְי ָתה
ִ
ֶא ַמר ,וְ ָעלוּ
וְ נ ֱ
לוּכה:
ַליהֹוָה ַה ְמּ ָ
אָרץ ַבּיּוֹם ַההוּא יִ ְהיֶה יְ הֹוָה
ְהיָה ְיהֹוָה ְל ֶמ ֶל ְך ַעל ָכּל ָה ֶ
ֶא ַמר ,ו ָ
וְ נ ֱ
וּשׁמוֹ ֶא ָחד:
ֶא ָחד ְ
תוֹר ְת ָך ָכּתוּב ֵלאמֹר ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל יְ הֹוָה ֱאל ֵֹהינוּ יְ הֹוָה ֶא ָחד:
וּב ָ
ְ
בוֹד ָך,
עוֹלם כֻּלּוֹ ִבּ ְכ ֶ
לוֹך ַעל ָכּל ָה ָ
בוֹתינוְּ ,מ ְ
ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
יוֹשׁ ֵבי
ֶך ַעל ָכּל ְ
הוֹפע ַבּ ֲה ַדר ְגּאוֹן ֻעזּ ָ
יק ֶר ָך ,וְ ַ
אָרץ ִבּ ָ
ָשׂא ַעל ָכּל ָה ֶ
וְ ִהנּ ֵ
ָבין ָכּל יְ צוּרִ ,כּי
אַתּה ְפ ַע ְלתּוֹ ,וְ י ִ
ֵדע ָכּל ָפּעוּלִ ,כּי ָ
אַר ֶצ ָך ,וְ י ַ
ֵת ֵבל ְ
ֹאמר כֹּל ֲא ֶשׁר נְ ָשׁ ָמה ְבאַפּוֹ ,יְ הֹוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל
אַתּה יְ ַצ ְרתּוֹ ,וְ י ַ
ָ
וּמ ְלכוּתוֹ ַבּכֹּל ָמ ָשׁ ָלה:
ֶמ ֶל ְךַ ,
טּוּב ָך וְ ַשׂ ְמּ ֵחנוּ
תוֹר ֶת ָךַ ,שׂ ְבּ ֵענוּ ִמ ֶ
יך ,וְ ֵתן ֶח ְל ֵקנוּ ְבּ ָ
וֹת ָ
ַק ְדּ ֵשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ֶ
אַתּה ֱאל ִֹהים ֱא ֶמת,
ישׁוּע ֶת ָך וְ ַט ֵהר ִל ֵבּנוּ ְל ָע ְב ְדּ ָך ֶבּ ֱא ֶמתִ ,כּי ָ
ִבּ ָ
וּד ָב ְר ָך ֱא ֶמת וְ ַקיָּם ָל ַעד.
ְ
אָרץְ ,מ ַק ֵדּשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ יוֹם
אַתּה יְ הֹוָהֶ ,מ ֶל ְך ַעל ָכּל ָה ֶ
רוּך ָ
ָבּ ְ
ַה ִזּ ָכּרוֹן:
ותוקעין גם בלחש תשר"ת תש"ת תר"ת ואח"כ אומרים זה:
עוֹלם...
ַהיּוֹם ֲה ַרת ָ
זכרונות
ֶיך נִ ְגלוּ ָכּל
צוּרי ֶק ֶדםְ .ל ָפנ ָ
וּפוֹקד ָכּל יְ ֵ
ֵ
עוֹלם
ֲשׂה ָ
זוֹכר ַמע ֵ
אַתּה ֵ
ָ
אשׁיתִ .כּי ֵאין ִשׁ ְכ ָחה ִל ְפנֵי ִכ ֵסּא
ַהמוֹן נִ ְס ָתּרוֹת ֶשׁ ִמּ ְבּ ֵר ִ
ַתּעֲלוּמוֹת ו ֲ
ֶיך:
בוֹד ָך וְ ֵאין נִ ְס ָתּר ִמ ֶנּגֶד ֵעינ ָ
ְכ ֶ
זוֹכר ֶאת ָכּל ַה ִמּ ְפ ָעל .וְ גַם ָכּל ַהיְ צוּר לֹא נִ ְכ ַחד ִמ ֶמּ ָךּ:
אַתּה ֵ
ָ
וּמ ִבּיט ַעד סוֹף ָכּל
צוֹפה ַ
ֶיך יְ הֹוָה ֱאל ֵֹהינוֶּ ,
ָדוּע ְל ָפנ ָ
ַהכֹּל גָּלוּי וְ י ַ
ָכר
ָפשְׁ .ל ִהזּ ֵ
רוּח ָונ ֶ
ַהדּוֹרוֹתִ .כּי ָת ִביא חוֹק ִז ָכּרוֹן ְל ִה ָפּ ֵקד ָכּל ַ
ַהמוֹן ְבּ ִריּוֹת ְל ֵאין ַתּ ְכ ִלית:
ֲשׂים ַר ִבּים ו ֲ
ַמע ִ
ית .זֶה ַהיּוֹם ְתּ ִח ַלּת
אוֹתהּ ִגּ ִל ָ
וּמ ְלּ ָפנִ ים ָ
הוֹד ְע ָתִּ ,
אשׁית ָכּזֹאת ָ
ֵמ ֵר ִ
יךִ ,ז ָכּרוֹן ְליוֹם ִראשׁוֹןִ .כּי חוֹק ְליִ ְשׂ ָר ֵאל הוּא ִמ ְשׁ ָפּט ֵלאל ֵֹהי
ֲשׂ ָ
ַמע ֶ
ַי ֲעקֹב:
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ֵאָמר ֵאיזוֹ ַל ֶח ֶרב ,וְ ֵאיזוֹ ַל ָשּׁלוֹםֵ ,איזוֹ ָל ָר ָעב,
וְ ַעל ַה ְמּ ִדינוֹת בּוֹ י ֵ
ירם ְל ַחיִּ ים וְ ַל ָמּוֶתִ .מי לֹא
וּב ִריּוֹת בּוֹ יִ ָפּ ֵקדוּ ְל ַה ְז ִכּ ָ
שּבעְ ,
וְ ֵאיזוֹ ָל ַ
ֲשׂה ִאישׁ
ֶיך ָבּאַ .מע ֵ
ֵכר ָכּל ַה ְיצוּר ְל ָפנ ָ
נִ ְפ ַקד ְכּ ַהיּוֹם ַהזֶּהִ .כּי ז ֶ
בּוּלוֹתיו וְ יִ ְצ ֵרי
ָ
אָדם וְ ַת ְח
ָברַ .מ ְח ְשׁבוֹת ָ
ֲדי ג ֶ
ֲלילוֹת ִמ ְצע ֵ
וּפ ֻק ָדּתוֹ ַוע ִ
ְ
ַמ ַע ְל ֵלי ִאישׁ:
יך,
דוֹר ֶשׁ ָ
אַמּץ ָבּ ְךִ ,כּי ְ
אָדם יִ ְת ֶ
וּבן ָ
אַשׁ ֵרי ִאישׁ ֶשׁלֹּא יִ ְשׁ ָכּ ֶח ָךֶּ ,
ְ
חוֹסים ָבּ ְך:
ֶצח ָכּל ַה ִ
עוֹלם לֹא יִ ָכּ ֵשׁלוּ ,וְ לֹא יִ ָכּ ְלמוּ ָלנ ַ
ְל ָ
ֻלּם:
ֲשׂה כּ ָ
דוֹרשׁ ַמע ֵ
אַתּה ֵ
ֶיך ָבּא וְ ָ
ֲשׂים ְל ָפנ ָ
ֵכר ָכּל ַה ַמּע ִ
ִכּי ז ֶ
שׁוּעה וְ ַר ֲח ִמים,
ַתּ ְפ ְק ֵדהוּ ִבּ ְד ַבר יְ ָ
ָכ ְר ָתּ .ו ִ
אַה ָבה ז ַ
וְ גַם ֶאת נ ַֹח ְבּ ֲ
יהםַ .על
רוֹע ַמ ַע ְל ֵל ֶ
יא ָך ֶאת ֵמי ַה ַמּבּוּל ְל ַשׁ ֵחת ָכּל ָבּ ָשׂר ִמ ְפּנֵי ַ
ַבּ ֲה ִב ֲ
ַרעוֹ ְכּ ַע ְפרוֹת ֵתּ ֵבל
ֶיך יְ הֹוָה ֱאל ֵֹהינוְּ ,ל ַה ְרבּוֹת ז ְ
ֵכּן ִז ְכרוֹנוֹ ָבּא ְל ָפנ ָ
תוֹר ֶת ָך ,ו ִַיּ ְזכֹּר ֱאל ִֹהים ֶאת נ ַֹח,
וְ ֶצ ֱא ָצאָיו ְכּחוֹל ַהיָּםַ .כּ ָכּתוּב ְבּ ָ
ֲבר
וְ ֵאת ָכּל ַה ַחיָּה ,וְ ֶאת ָכּל ַה ְבּ ֵה ָמהֲ ,א ֶשׁר ִאתּוֹ ַבּ ֵתּ ָבהַ ,ו ַיּע ֵ
אָרץ ַו ָיּשֹׁכּוּ ַה ָמּיִ ם:
רוּח ַעל ָה ֶ
ֱאל ִֹהים ַ
ַא ָק ָתם ,ו ִַיּ ְזכּוֹר ֱאל ִֹהים ֶאת ְבּ ִריתוֹ,
ֶא ַמר ,וַיִּ ְשׁ ַמע ֱאל ִֹהים ֶאת נ ֲ
וְ נ ֱ
אַב ָר ָהם ֶאת יִ ְצ ָחק וְ ֶאת ַי ֲעקֹב:
ֶאת ְ
יתי יִ ְצ ָחק ,וְ אַף
יתי ַיעֲקוֹב ,וְ אַף ֶאת ְבּ ִר ִ
ָכ ְר ִתּי ֶאת ְבּ ִר ִ
ֶא ַמרְ ,וז ַ
וְ נ ֱ
אָרץ ֶא ְזכּוֹר:
אַב ָר ָהם ֶא ְזכּוֹר ,וְ ָה ֶ
יתי ְ
ֶאת ְבּ ִר ִ
ֵכר ָע ָשׂה ְל ִנ ְפ ְלא ָֹתיוַ ,חנּוּן וְ ַרחוּם
וּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְשׁ ָך ָכּתוּב ֵלאמֹר ,ז ֶ
ְ
יְ הֹוָה:
עוֹלם ְבּ ִריתוֹ:
יראָיוִ ,י ְזכֹּר ְל ָ
ָתן ִל ֵ
ֶא ַמרֶ ,ט ֶרף נ ַ
וְ נ ֱ
ָחם ְכּרֹב ֲח ָס ָדיו:
ֶא ַמר ,ו ִַיּ ְזכֹּר ָל ֶהם ְבּ ִריתוֹ ,וַיִּ נּ ֵ
וְ נ ֱ
אָזנֵי
את ְב ְ
וֹך וְ ָק ָר ָ
יאים ָכּתוּב ֵלאמֹרָ ,הל ְ
יך ַהנְּ ִב ִ
ֲב ֶד ָ
וְ ַעל יְ ֵדי ע ָ
אַה ַבת
עוּר ִי ְךֲ ,
ָכ ְר ִתּי ָל ְך ֶח ֶסד ְנ ַ
אָמר יְ הֹוָה ז ַ
רוּשׁ ַליִ ם ֵלאמֹר ,כֹּה ַ
יְ ָ
רוּעה:
אַח ַרי ַבּ ִמּ ְד ָבּרְ ,בּ ֶא ֶרץ לֹא ְז ָ
לוּלוֹתיִ ְךֶ ,ל ְכ ֵתּ ְך ֲ
ָ
ְכּ
ימוֹתי
עוּריִ ְךַ ,ו ֲה ִק ִ
ימי נְ ָ
אוֹת ְך ִבּ ֵ
יתי ָ
ָכ ְר ִתּי ֲא ִני ֶאת ְבּ ִר ִ
ֶא ַמרְ ,וז ַ
וְ נ ֱ
עוֹלם:
ָל ְך ְבּ ִרית ָ
ֲשׁוּעיםִ ,כּי ִמ ֵדּי ַד ְבּ ִרי בּוֹ
ֶלד ַשׁע ִ
ַקּיר ִלי ֶא ְפ ַריִ םִ ,אם י ֶ
ֶא ַמר ֲה ֵבן י ִ
וְ נ ֱ
זָכוֹר ֶא ְז ְכּ ֶרנּוּ עוֹדַ ,על ֵכּן ָהמוּ ֵמ ַעי לוַֹ ,ר ֵחם ֲא ַר ֲח ֶמנּוּ נְ ֻאם יְ הֹוָה:
וּפ ְק ֵדנוּ
ֶיךָ ,
ָכ ֵרנוּ ְבּ ִז ָכּרוֹן טוֹב ְל ָפנ ָ
בוֹתינוּ ,ז ְ
ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
שׁוּעה וְ ַר ֲח ִמים ִמ ְשּׁ ֵמי ְשׁ ֵמי ֶק ֶדםְ ,וּז ָכר ָלנוּ ְיהֹוָה
ִבּ ְפ ֻק ַדּת יְ ָ
בוּעה ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ָתּ
ְאת ַה ְשּׁ ָ
ְאת ַה ֶח ֶסד ו ֶ
ֱאל ֵֹהינוּ ֶאת ַה ְבּ ִרית ו ֶ
ֲק ָדה ֶשׁ ָע ַקד
ֶיך ע ֵ
אָבינוּ ְבּ ַהר ַהמּ ִֹריָּה .וְ ֵת ָר ֶאה ְל ָפנ ָ
אַב ָר ָהם ִ
ְל ְ
ַבּי ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ,וְ ָכ ַבשׁ ַר ֲח ָמיו
אָבינוּ ֶאת יִ ְצ ָחק ְבּנוֹ ַעל גּ ֵ
אַב ָר ָהם ִ
ְ
יך ֶאת ַכּ ַע ְס ָך ֵמ ָע ֵלינוּ,
ַלעֲשׂוֹת ְרצוֹנְ ָך ְבּ ֵל ָבב ָשׁ ֵלםֵ ,כּן יִ ְכ ְבּשׁוּ ַר ֲח ֶמ ָ
אַר ְצ ָך
וּמ ְ
יר ָך ֵ
וּמ ִע ְ
אַפּ ָך ֵמ ַע ְמּ ָך ֵ
טוּב ָך ַהגָּדוֹל יָשׁוּב ֲחרוֹן ְ
וּב ְ
ְ
ַח ָל ֶת ָך .וְ ַקיֶּם ָלנוּ יְ הֹוָה ֱאל ֵֹהינוּ ֶאת ַה ָדּ ָבר ֶשׁ ִה ְב ַט ְח ָתּנוּ
וּמנּ ֲ
ִ
בוֹד ָך ָכּאָמוּר:
משׁה ַע ְב ֶדּ ָך ִמ ִפּי ְכ ֶ
תוֹר ֶת ָך ַעל יְ ֵדי ֶ
ְבּ ָ
אתי א ָֹתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
הוֹצ ִ
ָכ ְר ִתּי ָל ֶהם ְבּ ִרית ִראשׁ ִֹנים ֲא ֶשׁר ֵ
ְוז ַ
ְל ֵעינֵי ַהגּוֹיִ ם ִל ְהיוֹת ָל ֶהם ֵלאל ִֹהיםֲ ,אנִ י יְ הֹוָה:
עוֹלם ,וְ ֵאין ִשׁ ְכ ָחה ִל ְפנֵי ִכ ֵסּא
אַתּה הוּא ֵמ ָ
זוֹכר ָכּל ַה ִנּ ְשׁ ָכּחוֹת ָ
ִכּי ֵ
ַרעוֹ ) ֶשׁל ַי ֲעקֹב( ַהיּוֹם ְבּ ַר ֲח ִמים ִתּ ְזכֹּר.
ֲק ַדת יִ ְצ ָחקְ ,לז ְ
בוֹד ָךַ ,וע ֵ
ְכ ֶ
זוֹכר ַה ְבּ ִרית:
אַתּה יְ הֹוָהֵ ,
רוּך ָ
ָבּ ְ
ותוקעין גם בלחש תשר"ת תש"ת תר"ת ואח"כ אומרים:
עוֹלם...
ַהיּוֹם ֲה ַרת ָ
שופרות
בוֹד ָך ַעל ַעם ָק ְד ְשׁ ָך ְל ַד ֵבּר ִע ָמּםִ .מן ַה ָשּׁ ַמיִ ם
ית ַבּ ֲענַן ְכּ ֶ
אַתּה נִ ְג ֵל ָ
ָ
עוֹלם
יהם ְבּ ַע ְר ְפּ ֵלּי ט ַֹהר .גַּם ָכּל ָה ָ
ֲל ֶ
ית ע ֵ
קוֹל ָך ,וְ נִ ְג ֵל ָ
ִה ְשׁ ַמ ְע ָתּם ֶ
ָלוֹת ָך ַמ ְל ֵכּנוּ
אשׁית ָח ְרדוּ ִמ ֶמּ ָךְּ ,בּ ִהגּ ְ
וּב ִריּוֹת ְבּ ֵר ִ
ֶיךְ ,
כֻּלּוֹ ָחל ִמ ָפּנ ָ
יעם ֶאת הוֹד
ַתּ ְשׁ ִמ ֵ
וּמ ְצווֹת .ו ַ
תּוֹרה ִ
ַעל ַהר ִסינַיְ :ל ַל ֵמּד ְל ַע ְמּ ָך ָ
יהם
ֲל ֶ
וּב ָר ִקים ע ֵ
קוֹל ָך ,וְ ִד ְבּרוֹת ָק ְד ְשׁ ָך ִמ ַלּ ֲהבוֹת ֵאשְׁ .בּקוֹלוֹת ְ
ֶ
תוֹר ֶת ָך ,וַיְ ִהי ַביּוֹם
הוֹפ ְע ָתַּ .כּ ָכּתוּב ְבּ ָ
יהם ָ
ֲל ֶ
שׁוֹפר ע ֵ
וּבקוֹל ָ
יתְ ,
נִ ְג ֵל ָ
וּב ָר ִקים וְ ָענָן ָכּ ֵבד ַעל ָה ָהר,
ישׁי ִבּ ְהיוֹת ַהבּ ֶֹקר ,וַיְ ִהי קוֹלוֹת ְ
ַה ְשּׁ ִל ִ
ֶח ַרד ָכּל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ַבּ ַמּ ֲחנֶה:
שׁוֹפר ָחזָק ְמאֹדַ ,ויּ ֱ
וְקוֹל ָ
משׁה יְ ַד ֵבּר
ְחזֵק ְמאֹדֶ ,
הוֹל ְך ו ָ
ֵ
שּׁוֹפר
ֶא ַמר ,ו ְַי ִהי קוֹל ַה ָ
וְ נ ֱ
וְ ָה ֱאל ִֹהים ַי ֲענֶנּוּ ְבקוֹל:
ְאת קוֹל
ידם ,ו ֵ
רוֹאים ֶאת ַהקּוֹלוֹת ,וְ ֶאת ַה ַלּ ִפּ ִ
ֶא ַמר ,וְ ָכל ָה ָעם ִ
וְ נ ֱ
ַע ְמדוּ ֵמ ָרחֹק:
ַרא ָה ָעם ַו ָיּנֻעוּ ַויּ ַ
ְאת ָה ָהר ָע ֵשׁןַ ,ויּ ְ
שּׁוֹפר ו ֶ
ַה ָ

רוּעהְ ,יהֹוָה ְבּקוֹל
וּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְשׁ ָך ָכּתוּב ֵלאמֹרָ ,ע ָלה ֱאל ִֹהים ִבּ ְת ָ
ְ
שׁוֹפר:
ָ
שׁוֹפרָ ,ה ִריעוּ ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך יְ הֹוָה:
צוֹצרוֹת וְקוֹל ָ
ֶא ַמרַ ,בּ ֲח ְ
וְ נ ֱ
שׁוֹפר ַבּ ֶכּ ֶסה ְליוֹם ַחגֵּנוִּ :כּי חוֹק ְליִ ְשׂ ָר ֵאל
ֶא ַמר ִתּ ְקעוּ ַבח ֶֹדשׁ ָ
וְ נ ֱ
הוּא ִמ ְשׁ ָפּט ֵלאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב:
יע עֻזּוַֹ :ה ְללוּהוּ
ֶא ַמר ַה ְללוּיָהּ ַה ְללוּ ֵאל ְבּ ָק ְדשׁוַֹ ,ה ְללוּהוּ ִבּ ְר ִק ַ
וְ נ ֱ
שׁוֹפרַ ,ה ְללוּהוּ
ֻדלוַֹ :ה ְללוּהוּ ְבּ ֵת ַקע ָ
בוּרוֹתיוַ ,ה ְללוּהוּ ְכּרוֹב גּ ְ
ָ
ִבּ ְג
ֵבל וְ ִכנּוֹר:
ְבּנ ֶ
וּמחוֹלַ ,ה ְללוּהוּ ְבּ ִמנִּ ים וְ ֻעגָּבַ :ה ְללוּהוּ ְבּ ִצ ְל ְצ ֵלי
ַה ְללוּהוּ ְבּתֹף ָ
רוּעה :כֹּל ַהנְּ ָשׁ ָמה ְתּ ַה ֵלּל יָהַּ ,ה ְללוּיָהּ:
ָשׁ ַמעַ ,ה ְללוּהוּ ְבּ ִצ ְל ְצ ֵלי ְת ָ
ישׁ ֵבי ֵת ֵבל וְ שׁ ְֹכנֵי
יאים ָכּתוּב ֵלאמֹרָ ,כּל ְ
יך ַהנְּ ִב ִ
ֲב ֶד ָ
וְ ַעל יְ ֵדי ע ָ
שׁוֹפר ִתּ ְשׁ ָמעוּ:
קוֹע ָ
אָרץִ ,כּנְ שׂא נֵס ָה ִרים ִתּ ְראוּ וְ ִכ ְת ַ
ֶ
וּבאוּ ָהא ְֹב ִדים
שׁוֹפר גָּדוֹלָ ,
ֶא ַמר ,וְ ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא ִי ָתּ ַקע ְבּ ָ
וְ נ ֱ
ְבּ ֶא ֶרץ אַשּׁוּר ,וְ ַהנִּ ָדּ ִחים ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ,וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ַליהֹוָה ְבּ ַהר
ירוּשׁ ָליִ ם:
ַהקּ ֶֹדשׁ ִבּ ָ
ָצא ַכ ָבּ ָרק ִחצּוֹ ,וַאדֹנָי ֱיהֹוִה
ֵר ֶאה ,וְ י ָ
יהם י ָ
ֲל ֶ
ֶא ַמר ,וַיהֹוָה ע ֵ
וְ נ ֱ
יהם,
ֲל ֶ
ימן :יְ הֹוָה ְצ ָבאוֹת ָיגֵן ע ֵ
שּׁוֹפר ִי ְת ָקע ,וְ ָה ַל ְך ְבּ ַסעֲרוֹת ֵתּ ָ
ַבּ ָ
לוֹמ ָך:
ֵכּן ָתּגֵן ַעל ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְשׁ ֶ
רוּתנוּ ,וְ ָשׂא נֵס
שׁוֹפר גָּדוֹל ְל ֵח ֵ
בוֹתינוְּ ,תּ ַקע ְבּ ָ
ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
פוּצוֹתינוּ ַכּנֵּס
ֵ
זוּרינוּ ִמ ֵבּין ַהגּוֹיִ ם ,וּנְ
ֻיּוֹתינוּ ,וְ ָק ֵרב ְפּ ֵ
ְל ַק ֵבּץ ָגּל ֵ
ירוּשׁ ַליִ ם ֵבּית
יר ָך ְבּ ִרנָּה וְ ִל ָ
יאנוּ ְל ִציּוֹן ִע ְ
ַה ִב ֵ
אָרץ .ו ֲ
ַר ְכּ ֵתי ֶ
ִמיּ ְ
ֶיך ֶאת ָק ְר ְבּנוֹת
ֲשׂה ְל ָפנ ָ
עוֹלם ,וְ ָשׁם ַנע ֶ
ָ
ִמ ְק ָדּ ְשׁ ָך ְבּ ִשׂ ְמ ַחת
משׁה ַע ְב ֶדּ ָך ִמ ִפּי
תוֹר ֶת ָךַ ,על יְ ֵדי ֶ
חוֹבוֹתינוִּ ,כּ ְמ ֻצוָּה ָע ֵלינוּ ְבּ ָ
ֵ
אשׁי
וּב ָר ֵ
יכם ְ
ֲד ֶ
וּבמוֹע ֵ
וּביוֹם ִשׂ ְמ ַח ְת ֶכם ְ
בוֹד ָךָ ,כּאָמוּרְ :
ְכ ֶ
יכם וְ ַעל ִז ְב ֵחי
עוֹלוֹת ֶ
ֵ
צוֹצרוֹת ַעל
וּת ַק ְע ֶתּם ַבּ ֲח ְ
יכםְ ,
ָח ְד ֵשׁ ֶ
יכם:
יכםֲ ,אנִ י יְ הֹוָה ֱאל ֵֹה ֶ
יכם ,וְ ָהיוּ ָל ֶכם ְל ִז ָכּרוֹן ִל ְפנֵי ֱאל ֵֹה ֶ
ַשׁ ְל ֵמ ֶ
דּוֹמה ָלּ ְך:
רוּעה וְ ֵאין ֶ
וּמ ֲא ִזין ְתּ ָ
שׁוֹפרַ ,
שׁוֹמ ַע קוֹל ָ
אַתּה ֵ
ִכּי ָ
רוּעת ַעמּוֹ ִי ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַר ֲח ִמים:
שׁוֹמ ַע קוֹל ְתּ ַ
אַתּה יְ הֹוָהֵ ,
רוּך ָ
ָבּ ְ
ותוקעין גם בלחש תשר"ת תש"ת תר"ת ואח"כ אומרים זה:
עוֹלם...
ַהיּוֹם ֲה ַרת ָ

עבודה
ְר ֵצה יְ הֹוָה ֱאל ֵֹהינוּ...

הודאה
שׁוּב ָך ְל ִציּוֹן ְבּ ַר ֲח ִמים...:
וְ ֶת ֱחזֶינָה ֵעינֵינוּ ְבּ ְ

