
 ב"ה

  –ושופרות  תזיכרונומלכויות , 

  מתוך ברכת מוסף של ראש השנה

 מלכויות  .1

ֻכֹל,  ֲאדֹון הַׁ חַׁ לַׁ ֻבֵ ַׁ  ָעֵלינֻו ְלש 

ֻלֹ  ֶׁ חֹות ָהֲאָדָמה. ש  ֻפְ ש ְ מִׁ ָמנֻו ֻכְ גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות, ְולֹא ש ָ נֻו ֻכְ ֻלֹא ָעש ָ ֶׁ ית, ש  ֵראש ִׁ ה ְליֹוֵצר ֻבְ ֺדֻלָ א ָלֵתת ֻגְ

ְלֵקנֻו  ם חֶׁ ָכלש ָ ם, וגֹוָרֵלנֻו ֻכְ הֶׁ ים -ֻכָ ֲחוִׁ ֻתַׁ ש ְ ים ֻומִׁ ְחנֻו ֻכֹוְרעִׁ ֲאנַׁ יק, וַׁ ל ָורִׁ בֶׁ ים ְלהֶׁ ֲחוִׁ ֻתַׁ ש ְ ֵהם מִׁ ֶׁ ֲהמֹוָנם, ש 

ב ְיָקר ַׁ ץ, ֻומֹוש  ם ְוֹיֵסד ָארֶׁ יִׁ מַׁ ָ ה ש  הֻוא נֹוטֶׁ ֶׁ רֻוְך הֻוא, ש  דֹוש  ֻבָ ֻקָ ים הַׁ ָלכִׁ ֻמְ ְלֵכי הַׁ ְך מַׁ לֶׁ ְפֵני מֶׁ ים לִׁ ֹו ֻומֹודִׁ

ם  יִׁ מַׁ ָ ש ֻ ס זֻוָלתֹו. ֻבַׁ פֶׁ נֻו, אֶׁ ְלֻכֵ ת מַׁ ים. הֻוא ֱאלקינֻו, ֵאין עֹוד, ֱאמֶׁ ָגְבֵהי ְמרֹומִׁ ת ֺעזֹֻו ֻבְ ינַׁ כִׁ ל, ֻוש ְ עַׁ ֻמַׁ מִׁ

ל הָ  ל ְועַׁ עַׁ ֻמַׁ ם מִׁ יִׁ מַׁ ָ ש ֻ ים ֻבַׁ י ְיָי הֻוא ָהֱאלֹהִׁ ָך ֻכִׁ ל ְלָבבֶׁ ֹבָת אֶׁ ֵ ֲהש  ֻיֹום וַׁ ְעֻתָ הַׁ תֹוָרתֹו: ְוָידַׁ תֻוב ֻבְ ֻכָ ץ ֻכַׁ ָארֶׁ

ת ֵאין  חַׁ ֻתָ  עֹוד:מִׁ

ה ְלָך ְיָי ֱאלֵֹהינוֻ  ֻוֶׁ ן ְנקַׁ ל ֻכֵ רֹות ְועַׁ ים ֻכָ ילִׁ ץ, ְוָהֱאלִׁ ן ָהָארֶׁ ים מִׁ ֻלֻולִׁ יר ֻגִׁ ֲעבִׁ ת ֺעזֶָֻׁך , ְלהַׁ רֶׁ ְפאֶׁ תִׁ ְראֹות ְמֵהָרה ֻבְ , לִׁ

ֵעי אָ  ש ְ ל רִׁ יָך ֻכָ ְפנֹות ֵאלֶׁ ָך, ְלהַׁ מֶׁ ש ְ ְקְראֻו בִׁ ר יִׁ ֵני ָבש ָ י, ְוָכל ֻבְ ֻדַׁ ַׁ ְלכֻות ש  מַׁ ן עֹוָלם ֻבְ ֻקֵ ֵרתֻון, ְלתַׁ ֻכָ ירֻו יִׁ ֻכִׁ ץ. יַׁ רֶׁ

ל י ְוֵיְדעֻו ֻכָ ֵבי ֵתֵבל, ֻכִׁ ל-יֹוש ְ ע ֻכָ ְכרַׁ ְכבֹוד -ְלָך ֻתִׁ ֻפֹלֻו, ְולִׁ ְכְרעֻו ְויִׁ יָך ְיָי ֱאלֵֹהינֻו יִׁ ֹון. ְלָפנֶׁ ל ָלש  ע ֻכָ בַׁ ָ ש ֻ ְך, ֻתִׁ רֶׁ ֻבֶׁ

ְלכ ֻמַׁ י הַׁ ד. ֻכִׁ ם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָועֶׁ ְמלְֹך ֲעֵליהֶׁ ָך, ְותִׁ ְלכֻותֶׁ ת ֹעל מַׁ ם אֶׁ לֻו ֺכֻלָ ֻבְ יקַׁ נֻו, וִׁ ֻתֵ ְמָך ְיָקר יִׁ יא, ש ִׁ ָך הִׁ ֻלְ ֶׁ ֻות ש 

ָכבֹוד. ְמלְֹך ֻבְ ד ֻתִׁ   ֻוְלעֹוְלֵמי עַׁ

 

: תוָרָתךְּ תּוב ּבְּ ּכָ   ּכַ

ד ְמלְך ְלעָלם ָועֶׁ  )שמות טו,יח(:  ה' יִׁ

ר:  ֱאמַׁ  ְונֶׁ

ְך ֻבו לֶׁ ת מֶׁ ֻמו ֻוְתרֻועַׁ ָרֵאל, ה' ֱאלָהיו עִׁ ש ְ יִׁ ֲעקב ְולא ָרָאה ָעָמל ֻבְ יַׁ ן ֻבְ יט ָאוֶׁ ֻבִׁ )במדבר כג, :  לא הִׁ

 כא(

ר:  ֱאמַׁ  ְונֶׁ

ָרֵאל ש ְ ְבֵטי יִׁ ד ש ִׁ י ָעם, יַׁחַׁ ֵ ף ָראש  ֻסֵ ְתאַׁ הִׁ ְך, ֻבְ לֶׁ רֻון מֶׁ ֺ יש  י בִׁ ְיהִׁ  דברים לג, ה(:  )וַׁ

תּוב ֵלאמר:  ָך ּכָ ש ְּ ֵרי ָקדְּ ִדבְּ  ּובְּ

ם ֻגויִׁ ל ֻבַׁ ֵ לֻוָכה, ֻומש  ֻמְ י לה' הַׁ  )תהילים כב, כט(:  ֻכִׁ

זָֻר, אַׁ  ְתאַׁ , ָלֵבש  ה' עז הִׁ אֻות ָלֵבש  ֻמוטה' ָמָלְך ֻגֵ ל ֻתִׁ ֵבל ֻבַׁ ֻכון ֻתֵ  )תהילים צג, א(:  ף ֻתִׁ

ר:  ֱאמַׁ  ְונֶׁ



בוד:  ֻכָ ְך הַׁ לֶׁ ְתֵחי עוָלם, ְוָיבוא מֶׁ אֻו ֻפִׁ ש ְ ֻנָ ם ְוהִׁ יכֶׁ ֵ ים ָראש  ָערִׁ אֻו ש ְ  ש ְ

ְלָחָמה:  ֻבור מִׁ ֻבור, ה' ֻגִׁ זֻֻוז ְוגִׁ בוד, ה' עִׁ ֻכָ ְך הַׁ לֶׁ י זֶׁה מֶׁ  מִׁ

ְתחֵ  אֻו ֻפִׁ ם ֻוש ְ יכֶׁ ֵ ים ָראש  ָערִׁ אֻו ש ְ בוד: ש ְ ֻכָ ְך הַׁ לֶׁ  י עוָלם, ְוָיבא מֶׁ

ָלה בוד סֶׁ ֻכָ ְך הַׁ לֶׁ בוד, ה' ְצָבאות, הֻוא מֶׁ ֻכָ ְך הַׁ לֶׁ י הֻוא זֶׁה מֶׁ  )תהילים כד, ט( :  מִׁ

תּוב ֵלאמר: ִביִאים ּכָ ֵדי ֲעָבֶדיָך ַהּנְּ ַעל יְּ   וְּ

ֲחרון וֻ  י אַׁ ֲאנִׁ ון וַׁ אש  י רִׁ ָרֵאל ְוגֲאלו ה' ְצָבאות, ֲאנִׁ ש ְ ְך יִׁ לֶׁ ר ה' מֶׁ יםֻכה ָאמַׁ י ֵאין ֱאלהִׁ ְלָעדַׁ ֻבַׁ : מִׁ

 ישעיהו מד, ו()

ר:  ֱאמַׁ  ְונֶׁ

לֻוָכה ֻמְ ו, ְוָהְיָתה לה' הַׁ ר ֵעש ָ ת הַׁ ֻפט אֶׁ ש ְ ֻיון לִׁ ר צִׁ הַׁ ים ֻבְ יעִׁ  )עובדיה א, כא(:  ְוָעלֻו מוש ִׁ

ר:  ֱאמַׁ  ְונֶׁ

ָחד מו אֶׁ ָחד ֻוש ְ ְהיֶׁה ה' אֶׁ הֻוא יִׁ ֻיום הַׁ ץ, ֻבַׁ ל ָהָארֶׁ ל ֻכָ ְך עַׁ לֶׁ  יה יד, ט(זכר: )ְוָהָיה ה' ְלמֶׁ

תּוב ֵלאמר: ָך ה' ֱאלֵהינּו ּכָ תוָרתְּ   ּובְּ

ָחד ָרֵאל, ה' ֱאלֵהינֻו ה' אֶׁ ש ְ ע יִׁ מַׁ  דברים ו, ד()  :ש ְ

 

ךָ  ְכבודֶׁ ֻלו ֻבִׁ ל ָהעוָלם ֻכֺ ל ֻכָ א ,ֱאלֵהינֻו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינֻו, ְמלוְך עַׁ ש ֵ ֻנָ ָך,  ְוהִׁ יָקרֶׁ ץ ֻבִׁ ל ָהָארֶׁ ל ֻכָ עַׁ

ל  ין ֻכָ ְלֻתו, ְוָיבִׁ ה ְפעַׁ ֻתָ י אַׁ עֻול, ֻכִׁ ל ֻפָ ע ֻכָ ָך, ְוֵידַׁ ְרצֶׁ ֵבי ֵתֵבל אַׁ ל יוש ְ ל ֻכָ און ֺעזֶָֻׁך עַׁ ר ֻגְ ֲהדַׁ ע ֻבַׁ ְוהופַׁ

ְך, ֻומַׁ  לֶׁ ָרֵאל מֶׁ ש ְ ֻפו, ה' ֱאלֵהי יִׁ ָמה ְבאַׁ ָ ר ְנש  ֶׁ ר ֻכל ֲאש  ְרֻתו, ְויאמַׁ ה ְיצַׁ ֻתָ י אַׁ ֻכל ְיצֻור, ֻכִׁ ְלכֻותו ֻבַׁ

ָלה ָ   .ָמש 

נוֻ  ֻבֵ ֵהר לִׁ ָך, ְוטַׁ ֻוָעתֶׁ יש  ֵחנֻו ֻבִׁ ֻמְ ָך ְוש ַׁ ֻטֻובֶׁ ֵענֻו מִׁ ֻבְ ָך, ש ַׁ תוָרתֶׁ ְלֵקנֻו ֻבְ יָך, ְוֵתן חֶׁ ְצותֶׁ מִׁ נֻו ֻבְ ֵ ש  ֻדְ  קַׁ

ת, ֻוְדָבְרָך  ים ֱאמֶׁ ה ֱאלהִׁ ֻתָ י אַׁ ת, ֻכִׁ ֱאמֶׁ ָך ֻבֶׁ דמלכנו ְלָעְבֻדְ ם ָלעַׁ ֻיָ ת ְוקַׁ   .ֱאמֶׁ

ה ֻתָ רֻוְך אַׁ רון ֻבָ ֻכָ זִֻׁ ָרֵאל ְויום הַׁ ש ְ ש יִׁ ֻדֵ ץ, ְמקַׁ ל ָהָארֶׁ ל ֻכָ ְך עַׁ לֶׁ   .ה', מֶׁ

 

 כרונות יז .2

 

ה זוֵכר  ֻתָ מעשה עולם, ופוקד כל יצורי קדם. לפניך נגלו כל תעלומות, והמון נסתרות אַׁ

 שמבראשית, כי אין שכחה לפני כסא כבודך, ואין נסתר מנגד עיניך.

ְפָעל. אתה זוכר  ֻמִׁ ל הַׁ ת ֻכָ ךָֻ אֶׁ ֻמֶׁ ד מִׁ ְכחַׁ ְיצֻור לא נִׁ ל הַׁ ם ֻכָ   .ְוגַׁ

רון  ֻכָ יא חוק זִׁ י ָתבִׁ ֻדורות. ֻכִׁ ל הַׁ ד סוף ֻכָ יט עַׁ ֻבִׁ ה ֻומַׁ יָך ה' ֱאלֵהינֻו, צופֶׁ לֻוי ְוָידֻועַׁ ְלָפנֶׁ ֻכל ֻגָ הַׁ

ית ְכלִׁ ֻיות ְלֵאין ֻתַׁ רִׁ ֲהמון ֻבְ ים וַׁ ֻבִׁ ים רַׁ ֲעש ִׁ זֵָֻכר מַׁ . ְלהִׁ ש  ל רֻוחַׁ ָוָנפֶׁ ֵקד ֻכָ ֻפָ   .ְלהִׁ

י ֵמֵר  ון. ֻכִׁ אש  רון ְליום רִׁ ֻכָ יָך, זִׁ ֲעש ֶׁ ת מַׁ ֻלַׁ חִׁ ֻיום ֻתְ יָת. זֶׁה הַׁ לִׁ ים אוָתֻה ֻגִׁ ָפנִׁ ֻלְ , ֻומִׁ זאת הוָדְעֻתָ ית ֻכָ אש ִׁ



ֲעקב ט ֵלאלֵהי יַׁ ֻפָ ש ְ ָרֵאל הֻוא מִׁ ש ְ   .חוק ְליִׁ

לום, ֵאיזו ָלָרָעב, ְוֵאיזו לָ  ָ ש ֻ ב, ְוֵאיזו לַׁ רֶׁ חֶׁ ינות ֻבו ֵיָאֵמר ֵאיזו לַׁ דִׁ ֻמְ ל הַׁ ֵקדֻו ְועַׁ ֻפָ ֻיות ֻבו יִׁ ע, ֻוְברִׁ ֻשבַׁ

יש   ה אִׁ ֲעש ֵ א. מַׁ יָך ֻבָ ְיצֻור ְלָפנֶׁ ל הַׁ ר ֻכָ י זֵכֶׁ זֶֻׁה. ֻכִׁ ֻיום הַׁ הַׁ ד ֻכְ ְפקַׁ י לא נִׁ ת. מִׁ וֶׁ ֻמָ ים ְולַׁ ֻיִׁ יָרם ְלחַׁ ְזֻכִׁ ְלהַׁ

יש   ְלֵלי אִׁ עַׁ ְצֵרי מַׁ ְחֻבֻולוָתיו ְויִׁ בות ָאָדם ְותַׁ ְחש ְ ר. מַׁ ְצֲעֵדי ָגבֶׁ ילות מִׁ ֲעלִׁ תו וַׁ   .ֻוְפֺקֻדָ

ְלמֻו  ֻכָ לֻו, ְולא יִׁ ֵ ש  ֻכָ יָך ְלעוָלם לא יִׁ ֶׁ י דוְרש  ְך, ֻכִׁ ץ ֻבָ ֻמֶׁ ְתאַׁ ן ָאָדם יִׁ , ֻובֶׁ ֻךָ חֶׁ ֻכָ ש ְ ֻלא יִׁ ֶׁ יש  ש  ֵרי אִׁ ש ְ אַׁ

ךְ  ים ֻבָ חוסִׁ ל הַׁ ח ֻכָ צַׁ   ,ָלנֶׁ

ם ֻלָ ה ֻכֺ ֲעש ֵ ה דוֵרש  מַׁ ֻתָ א ְואַׁ יָך ֻבָ ים ְלָפנֶׁ ֲעש ִׁ ֻמַׁ ל הַׁ ר ֻכָ י זֵכֶׁ   .ֻכִׁ

ת נחַׁ  ם אֶׁ ְרֻתָ ְוגַׁ ֲהָבה ָזכַׁ אַׁ ֵחת  ,ֻבְ ַׁ ֻבֻול ְלש  ֻמַׁ ת ֵמי הַׁ יֲאָך אֶׁ ֲהבִׁ ים, ֻבַׁ ֲחמִׁ ֻוָעה ְורַׁ ר ְיש  ְדבַׁ ְפְקֵדהֻו ֻבִׁ ֻתִׁ וַׁ

יָך ה' ֱאלֵהינוֻ  א ְלָפנֶׁ ְכרונו ֻבָ ן זִׁ ל ֻכֵ ם. עַׁ ְלֵליהֶׁ עַׁ ֵני רועַׁ מַׁ ֻפְ ר מִׁ ש ָ ל ֻבָ ְפרות   ֻכָ עַׁ ְרֻבות זְַׁרעו ֻכְ ְלהַׁ

יָֻ  חול הַׁ ֱאָצָאיו ֻכְ ֵבל ְוצֶׁ   .םֻתֵ

: תוָרָתךְּ תּוב ּבְּ ּכָ   ּכַ

ים רֻוחַׁ  ֲעֵבר ֱאלהִׁ ֻיַׁ ָבה, וַׁ ֻתֵ ֻתו ֻבַׁ ר אִׁ ֶׁ ֵהָמה ֲאש  ֻבְ ל הַׁ ת ֻכָ ה ְואֶׁ ֻיָ חַׁ ל הַׁ ת נחַׁ ְוֵאת ֻכָ ים אֶׁ ְזֻכר ֱאלהִׁ ֻיִׁ וַׁ

ם יִׁ ֻמָ ֻכֻו הַׁ ש  ֻיָ ץ וַׁ ל ָהָארֶׁ  בראשית ח, א()  :עַׁ

ר:  ֱאמַׁ  ְונֶׁ

ְזֻכר  ֻיִׁ ֲאָקָתם, וַׁ ת נַׁ ים אֶׁ ע ֱאלהִׁ מַׁ ש ְ ֻיִׁ ֲעקבוַׁ ת יַׁ ְצָחק ְואֶׁ ת יִׁ ְבָרָהם אֶׁ ת אַׁ יתו אֶׁ רִׁ ת ֻבְ ים אֶׁ :  ֱאלהִׁ

 שמות ב, כד()

ר:  ֱאמַׁ  ְונֶׁ

י יתִׁ רִׁ ת ֻבְ ְזֻכר אֶׁ ים אָתם, ָואֶׁ דִׁ ֲעבִׁ ם מַׁ יִׁ ְצרַׁ ר מִׁ ֶׁ ָרֵאל ֲאש  ש ְ ֵני יִׁ ת ֻבְ ֲאקַׁ ת נַׁ י אֶׁ ְעֻתִׁ מַׁ ָ י ש  ם ֲאנִׁ :  ְוגַׁ

 שמות ו, ה()

תּוב ֵלאמר: ָך ּכָ ש ְּ ֵרי ָקדְּ ִדבְּ   ּובְּ

ר חֻום ה' זֵכֶׁ ֻנֻון ְורַׁ ְפְלאָתיו, חַׁ ה ְלנִׁ  תהילים קיא, ד(:  ) ָעש ָ

ר:  ֱאמַׁ  ְונֶׁ

יתו רִׁ ְזֻכר ְלעוָלם ֻבְ יֵרָאיו, יִׁ ן לִׁ ף ָנתַׁ רֶׁ  תהילים קיא, ה(:  )טֶׁ

ר:  ֱאמַׁ  ְונֶׁ

רב ֲחָסָדיו ֵחם ֻכְ ֻנָ ֻיִׁ יתו, וַׁ רִׁ ם ֻבְ ְזֻכר ָלהֶׁ ֻיִׁ  תהילים קו, מה(:  )וַׁ

תּוב ֵלאמר: ִביִאים ּכָ ֵדי ֲעָבֶדיָך ַהּנְּ ַעל יְּ   וְּ

ְך,  לֻולָתיִׁ ת ֻכְ ֲהבַׁ ְך אַׁ יִׁ ד ְנעֻורַׁ סֶׁ י ָלְך חֶׁ ְרֻתִׁ ר ה' ָזכַׁ ם ֵלאמר ֻכה ָאמַׁ יִׁ לַׁ ָ ָהלְך ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ְירֻוש 

ץ לא ְזרֻוָעה רֶׁ אֶׁ ר ֻבְ ְדֻבָ ֻמִׁ י ֻבַׁ ֲחרַׁ ְך אַׁ ְכֻתֵ  ירמיהו ב, ב(:  )לֶׁ

ר:  ֱאמַׁ  ְונֶׁ



ְרֻתִׁ  ית עוָלםְוָזכַׁ רִׁ י ָלְך ֻבְ ימותִׁ ֲהקִׁ ְך, וַׁ יֵמי ְנעֻוָריִׁ י אוָתְך ֻבִׁ יתִׁ רִׁ ת ֻבְ י אֶׁ  יחזקאל טז, ס(:  )י ֲאנִׁ

 

ר: ֱאמַׁ  ְונֶׁ

י לו  ן ָהמֻו ֵמעַׁ ל ֻכֵ ֻנֻו עוד, עַׁ רֶׁ ְזֻכְ י ֻבו ָזכר אֶׁ רִׁ ֻבְ י דַׁ ֻדֵ י מִׁ ים ֻכִׁ ֻועִׁ ֲעש  ַׁ ד ש  ם יֶׁלֶׁ ם אִׁ יִׁ ְפרַׁ י אֶׁ יר לִׁ ֻקִׁ ֲהֵבן יַׁ

ֻנוֻ  ֲחמֶׁ ֵחם ֲארַׁ  (ירמיהו לא, יט)  ְנֺאם ה'. רַׁ

נֻו  ְחֻתָ ְבטַׁ הִׁ ֶׁ ָבר ש  ֻדָ ת הַׁ ֻיֵם ָלנֻו ה' ֱאלֵהינֻו אֶׁ ךְּ ְוקַׁ ּדָ ה ַעבְּ ֶ ֵדי מש  תוָרָתךְּ ַעל יְּ ּבְּ

ָאמּור:   ּכָ

ם  ְהיות ָלהֶׁ ם לִׁ ֻגויִׁ ם ְלֵעיֵני הַׁ יִׁ ְצרַׁ ץ מִׁ רֶׁ י אָתם ֵמאֶׁ ר הוֵצאתִׁ ֶׁ ים, ֲאש  נִׁ אש  ית רִׁ רִׁ ם ֻבְ י ָלהֶׁ ְרֻתִׁ ְוָזכַׁ

ים אֲ  י ה' :ֵלאלהִׁ  נִׁ

 ויקרא כו, מה()

 

יךָ קינֻו ֵואלקֱאל רון טוב ְלָפנֶׁ ֻכָ זִׁ ֵמי  ,י ֲאבוֵתינֻו, ָזְכֵרנֻו ֻבְ ְ ש ֻ ים מִׁ ֲחמִׁ ֻוָעה ְורַׁ ת ְיש  ְפֺקֻדַׁ ֻוָפְקֵדנֻו ֻבִׁ

ם, ֻוְזָכר ָלנֻו ה' ֱאלֵהינוֻ  דֶׁ ֵמי קֶׁ ְבָרָהם  ש ְ ְעֻתָ ְלאַׁ ֻבַׁ ש ְ ר נִׁ ֶׁ בֻוָעה ֲאש  ְ ש ֻ ת הַׁ ד ְואֶׁ סֶׁ חֶׁ ת הַׁ ית ְואֶׁ רִׁ ֻבְ ת הַׁ אֶׁ

י  ֻבֵ ל ֻגַׁ נו עַׁ ְצָחק ֻבְ ת יִׁ ינֻו אֶׁ ְבָרָהם ָאבִׁ ד אַׁ ָעקַׁ ֶׁ יָך ֲעֵקָדה ש  ה ְלָפנֶׁ ה. ְוֵתָראֶׁ ֻיָ ֻמרִׁ ר הַׁ הַׁ ינֻו ֻבְ ָאבִׁ

ֵלָבב ש ָ  ות ְרצוְנָך ֻבְ ֲעש  ֲחָמיו לַׁ ש  רַׁ , ְוָכבַׁ חַׁ ְזֻבֵ ֻמִׁ ְסָך ֵמָעֵלינֻו, הַׁ עַׁ ת ֻכַׁ יָך אֶׁ ֲחמֶׁ ֻו רַׁ ש  ְכֻבְ ן יִׁ ֵלם, ֻכֵ

ךָ  ֲחָלתֶׁ ֻנַׁ ְרְצָך ֻומִׁ יְרָך ֻוֵמאַׁ ָך ֻוֵמעִׁ ֻמְ ָך ֵמעַׁ ֻפְ ֻוב ֲחרון אַׁ דול ָיש  ֻגָ   .ֻוְבטֻוְבָך הַׁ

ֻפִׁ  ָך מִׁ ְבֻדֶׁ ה עַׁ ֶׁ ל ְיֵדי מש  ָך עַׁ תוָרתֶׁ נֻו ֻבְ ְחֻתָ ְבטַׁ הִׁ ֶׁ ָבר ש  ֻדָ ת הַׁ ֻיֶׁם ָלנֻו ה' ֱאלֵהינֻו אֶׁ ָאמֻור. ְוקַׁ ָך ֻכָ י ְכבודֶׁ

ם  ְהיות ָלהֶׁ ם לִׁ ֻגויִׁ ם ְלֵעיֵני הַׁ יִׁ ְצרַׁ ץ מִׁ רֶׁ י אָתם ֵמאֶׁ ר הוֵצאתִׁ ֶׁ ים ֲאש  נִׁ אש  ית רִׁ רִׁ ם ֻבְ י ָלהֶׁ ְרֻתִׁ ְוָזכַׁ

י ה ים, ֲאנִׁ   .'ֵלאלהִׁ

ת  ֲעֵקדַׁ ָך, וַׁ א ְכבודֶׁ ֻסֵ ְפֵני כִׁ ְכָחה לִׁ ה הֻוא ֵמעוָלם, ְוֵאין ש ִׁ ֻתָ חות אַׁ ֻכָ ש ְ ֻנִׁ ל הַׁ י זוֵכר ֻכָ ְצָחק, ְלזְַׁרעו ֻכִׁ יִׁ

ְזֻכר ים ֻתִׁ ֲחמִׁ רַׁ ֻיום ֻבְ   .הַׁ

ית רִׁ ֻבְ ה ה', זוֵכר הַׁ ֻתָ רֻוְך אַׁ   .ֻבָ

 שופרות  .3

  
ךָ  ם קולֶׁ ְעֻתָ מַׁ ש ְ ם הִׁ יִׁ מַׁ ָ ש ֻ ן הַׁ ם. מִׁ ֻמָ ר עִׁ ֻבֵ ָך ְלדַׁ ם ָקְדש ְ ל עַׁ ָך עַׁ בודֶׁ ן ֻכְ ֲענַׁ ְגֵליָת ֻבַׁ ה נִׁ ֻתָ ם  ,אַׁ ְגֵליָת ֲעֵליהֶׁ ְונִׁ

ְלכֵֻ  לוְתָך מַׁ ֻגָ הִׁ , ֻבְ ֻךָ ֻמֶׁ ית ָחְרדֻו מִׁ ֵראש ִׁ ֻיות ֻבְ יָך, ֻוְברִׁ נֶׁ ֻפָ ֻלו ָחל מִׁ ל ָהעוָלם ֻכֺ ם ֻכָ ר. ֻגַׁ י טהַׁ ֻלֵ ְרֻפְ עַׁ ל ֻבְ נֻו עַׁ

ָך מִׁ  רות ָקְדש ְ ֻבְ ָך, ְודִׁ ת הוד קולֶׁ יֵעם אֶׁ מִׁ ש ְ ֻתַׁ ְצוות. וַׁ ָך ֻתוָרה ֻומִׁ ֻמְ ד ְלעַׁ ֻמֵ י ְללַׁ ינַׁ ר סִׁ . הַׁ ֲהבות ֵאש  ֻלַׁ

ם הוָפְעֻתָ  וָפר ֲעֵליהֶׁ ְגֵליָת, ֻוְבקול ש  ם נִׁ ים ֲעֵליהֶׁ קולות ֻוְבָרקִׁ   .ֻבְ

: תוָרָתךְּ תּוב ּבְּ ּכָ   ּכַ

ָפר ָחָזק ְמאד,  ל ָהָהר ְוקל ש  ֵבד עַׁ ים ְוָעָנן ֻכָ י קלת ֻוְבָרקִׁ ְיהִׁ ר וַׁ ֻבקֶׁ ְהית הַׁ י ֻבִׁ יש ִׁ לִׁ ְ ש ֻ ֻיום הַׁ י בַׁ ְיהִׁ וַׁ

ל ָהָעם אֲ  ד ֻכָ ֱחרַׁ ֻיֶׁ הוַׁ ֲחנֶׁ ֻמַׁ ר ֻבַׁ ֶׁ  )שמות יט, טז(  ש 

ר:  ֱאמַׁ  ְונֶׁ



ֻנֻו ְבקול ֲענֶׁ ים יַׁ ר ְוָהֱאלהִׁ ֻבֵ ה ְידַׁ ֶׁ ָפר הוֵלְך ְוָחזֵק ְמאד, מש  ש ֻ י קול הַׁ ְיהִׁ  )שמות יט, יט(:  וַׁ

ר:  ֱאמַׁ  ְונֶׁ

ְרא הָ  ֻיַׁ ן, וַׁ ֵ ת ָהָהר ָעש  ָפר ְואֶׁ ש ֻ ם ְוֵאת קול הַׁ ידִׁ ֻפִׁ ֻלַׁ ת הַׁ ֻקולת ְואֶׁ ת הַׁ ים אֶׁ ֺנעֻו ְוָכל ָהָעם ראִׁ ֻיָ ָעם וַׁ

ְמדֻו ֵמָרחק: עַׁ ֻיַׁ  )שמות כ, יד(  וַׁ

תּוב ֵלאמר:  ָך ּכָ ש ְּ ֵרי ָקדְּ ִדבְּ  ּובְּ

וָפר: קול ש  ְתרֻוָעה, ה' ֻבְ ים ֻבִׁ  )תהילים מז, ו(  ָעָלה ֱאלהִׁ

ר:  ֱאמַׁ  ְונֶׁ

ְך ה' לֶׁ ֻמֶׁ ְפֵני הַׁ יעֻו לִׁ וָפר, ָהרִׁ ֲחצְצרות ְוקול ש   )תהילים צח, ו(:  ֻבַׁ

ר:  ֱאמַׁ  ְונֶׁ

ְקעֻו  נוֻ ֻתִׁ ֻגֵ ה ְליום חַׁ סֶׁ ֻכֶׁ וָפר, ֻבַׁ ש  ש  חדֶׁ  )תהילים פא, ד(:  בַׁ

יעַׁ ֺעזֻו:   ְרקִׁ ְללֻוהֻו ֻבִׁ ו. הַׁ ָקְדש  ְללֻו ֵאל ֻבְ ְללֻוָיֻה. הַׁ  ו(-)תהילים קנ, אהַׁ

רב ֻגְֺדלו:  ְללֻוהֻו ֻכְ ְגבֻורָתיו. הַׁ ְללֻוהֻו בִׁ  הַׁ

וָפר ע ש  ֵתקַׁ ְללֻוהֻו ֻבְ ֻנור: הַׁ ל ְוכִׁ ֵנבֶׁ ְללֻוהֻו ֻבְ  . הַׁ

לְ  ים ְוֺעָגב: הַׁ ֻנִׁ מִׁ ְללֻוהֻו ֻבְ תף ֻוָמחול. הַׁ  לֻוהֻו ֻבְ

ְלְצֵלי ְתרֻוָעה:  צִׁ ְללֻוהֻו ֻבְ ע. הַׁ מַׁ ָ ְלְצֵלי ש  ְללֻוהֻו ְבצִׁ  הַׁ

ְללֻוָיֻה:  ל ָיֻה הַׁ ֻלֵ הַׁ ָמה ֻתְ ָ ש  ֻנְ  ֻכל הַׁ

 

תּוב ֵלאמר: ִביִאים ּכָ ֵדי ֲעָבֶדיָך ַהּנְּ ַעל יְּ   וְּ

ם,  ְצָריִׁ ץ מִׁ רֶׁ אֶׁ ים ֻבְ חִׁ ֻדָ ֻנִׁ ֻור ְוהַׁ ש ֻ ץ אַׁ רֶׁ אֶׁ ים ֻבְ דול ֻוָבאֻו ָהאְבדִׁ וָפר ֻגָ ש  ע ֻבְ קַׁ ֻתָ הֻוא יִׁ ֻיום הַׁ ְוָהָיה ֻבַׁ

ם: ָליִׁ ָ ירֻוש  ש  ֻבִׁ ֻקדֶׁ ר הַׁ הַׁ ֲחוֻו לה' ֻבְ ֻתַׁ ש ְ  ישעיהו כז, יג()  ְוהִׁ

ְראֻו וְ  ים ֻתִׁ א ֵנס ָהרִׁ ְנש  ץ, ֻכִׁ ְכֵני ָארֶׁ ֵבי ֵתֵבל ְוש  ל יש ְ ָמעוֻ ֻכָ ש ְ וָפר ֻתִׁ ְתקעַׁ ש   )ישעיהו יח, ג(:  כִׁ

ר:  ֱאמַׁ  ְונֶׁ

יָמן ֲערות ֻתֵ סַׁ ְך ֻבְ ְתָקע, ְוָהלַׁ וָפר יִׁ ש ֻ ים( ֻבַׁ אדָני ה' )קרי ֱאלֹקִׁ ֻצו, וַׁ ָרק חִׁ ֻבָ ה ְוָיָצא כַׁ ם ֵיָראֶׁ :  וה' ֲעֵליהֶׁ

 זכריה ט, יד()

ם:   ה' ְצָבאות ָיֵגן ֲעֵליהֶׁ

ם:   ה' ְצָבאות ָיֵגן ֲעֵליכֶׁ

 ות ָיֵגן ָעֵלינֻו: ה' ְצָבא

ֻיֵם ָלנֻו ה'  ֺלֻיוֵתינֻו, ְוקַׁ ץ ֻגָ ֻבֵ א ֵנס ְלקַׁ דול ְלֵחרֻוֵתנֻו, ְוש ָ וָפר ֻגָ ש  ע ֻבְ קַׁ ֱאלֵהינֻו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינֻו, ֻתְ

ָבר  ֻדָ ת הַׁ י ֱאלֵהינֻו אֶׁ , ִמּפִ ךְּ ּדָ ה ַעבְּ ֶ ֵדי מש  , ַעל יְּ תוָרָתךְּ נּו ּבְּ ּתָ ַטחְּ ִהבְּ ֶ ש 



ָאמּור:  בוָדךְּ ּכָ  כְּ

ְבֵחי ֻוְבי ל זִׁ ם ְועַׁ ל עלֵתיכֶׁ ֲחצְצרת עַׁ ם ֻבַׁ ְעֻתֶׁ ם ֻוְתקַׁ כֶׁ ֵ י ָחְדש  ֵ ם ֻוְבָראש  ם ֻוְבמוֲעֵדיכֶׁ ְתכֶׁ ְמחַׁ ום ש ִׁ

ם י ה' ֱאלֵהיכֶׁ ם ֲאנִׁ ְפֵני ֱאלֵהיכֶׁ רון לִׁ ֻכָ ם ְלזִׁ ם, ְוָהיֻו ָלכֶׁ ְלֵמיכֶׁ ַׁ  (במדבר י, י:  )ש 

 

 

דול ְלֵחר, ֱאלֵהינֻו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינוֻ  וָפר ֻגָ ש  ע ֻבְ קַׁ ֺלֻיוֵתינוֻ  ,ֻוֵתנוֻ ֻתְ ץ ֻגָ ֻבֵ א ֵנס ְלקַׁ זֻוֵרינֻו , ְוש ָ ְוָקֵרב ֻפְ

ם ֻגויִׁ ין הַׁ ֻבֵ ץ ֻוְנפֻוצוֵתינוֻ , מִׁ ֵתי ָארֶׁ ְרֻכְ ֻיַׁ ֻנֵס מִׁ ית . ֻכַׁ ם ֻבֵ יִׁ לַׁ ָ ירֻוש  ה ְולִׁ ֻנָ רִׁ יְרָך ֻבְ ֻיון עִׁ יֵאנֻו ְלצִׁ ֲהבִׁ וַׁ

ת עוָלם ְמחַׁ ש ִׁ ָך ֻבְ ש ְ ְקֻדָ נות חובוֵתינוֻ , מִׁ ת ָקְרֻבְ יָך אֶׁ ה ְלָפנֶׁ ֲעש ֶׁ ם נַׁ ָ ךָ , ְוש  תוָרתֶׁ ה ָעֵלינֻו ֻבְ ְמֺצֻוָ ל , ֻכִׁ עַׁ

ךָ  י ְכבודֶׁ ֻפִׁ ָך מִׁ ְבֻדֶׁ ה עַׁ ֶׁ ָאמֻור, ְיֵדי מש    :ֻכָ

ם יכֶׁ ֵ י ָחְדש  ֵ ם ֻוְבָראש  ם ֻוְבמוֲעֵדיכֶׁ ְתכֶׁ ְמחַׁ ְבֵחי , ֻוְביום ש ִׁ ל זִׁ ם ְועַׁ ל עולוֵתיכֶׁ ֲחצוְצרות עַׁ ם ֻבַׁ ְעֻתֶׁ ֻוְתקַׁ

ם ְלֵמיכֶׁ ַׁ ם, ש  ְפֵני ֱאלֵהיכֶׁ רון לִׁ ֻכָ ם ְלזִׁ י ה, ְוָהיֻו ָלכֶׁ ם' ֲאנִׁ   .ֱאלֵהיכֶׁ

וָפר וֵמעַׁ קול ש  ה ש  ֻתָ י אַׁ רֻועָ , ֻכִׁ ין ֻתְ ֲאזִׁ ךְ , הֻומַׁ ה ֻלָ   .ְוֵאין ֻדומֶׁ

ה ה ֻתָ רֻוְך אַׁ ים', ֻבָ ֲחמִׁ רַׁ ָרֵאל ֻבְ ש ְ ֻמו יִׁ ת עַׁ רֻועַׁ וֵמעַׁ קול ֻתְ   .ש 

 


