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Look at the verses in the Torah where the day of Rosh HaShanah is designated as a Yom Tov and where the mitzvah
of shofar appears (sources 1-2). Note that the nature of the day, and the purpose of the shofar, are not at all defined
in these verses. It is perhaps because of this lack of definition of the day and of the mitzvah of shofar, that the
Rabbis instituted the Malkhiot, Zikhronot, and Shofarot verses in the central Musaf prayer – to help give definition
to the day and the shofar.

1. Vayikra, 23:24
Speak to the people of Israel, saying, In the seventh month,
in the first day of the month, you shall have a day or rest, a
memorial of blowing of horns, a holy gathering.

2. Bamidbar, 29:1
And in the seventh month, on the first day of the month, you
shall have an holy gathering; you shall do no labor; it is a
day of blowing the horn for you.

כד: ויקרא כג.1
ּׁשבִיעִי
ְ ּדַ ּבֵר אֶל ְּבנֵי יִׂש ְָראֵל לֵאמ ֹר ּבַח ֹדֶ ׁש ַה
ׁשּבָתֹון זִכְרֹון ּתְ רּועָה
ַ ְּב ֶאחָד לַח ֹדֶ ׁש י ִ ְהי ֶה ָלכֶם
:ִמק ְָרא ק ֹדֶ ׁש
'א: במדבר פרק כט.2
ּׁשבִיעִי ְּב ֶאחָד לַח ֹדֶ ׁש ִמק ְָרא ק ֹדֶ ׁש י ִ ְהי ֶה
ְ ּובַח ֹדֶ ׁש ַה
ָלכֶם ּכָל ְמלֶאכֶת עֲב ֹדָ ה ֹלא תַ עֲׂשּו יֹום ּתְ רּועָה
:י ִ ְהי ֶה ָלכֶם

Look at the text of the Malkhiot, Zikhronot and Shofarot blessings (Appendix), and note the structure. Consider also
that the closing supplication and blessing for the Malkhiot section is used in the central blessing of all the Amidah
prayers for Rosh HaShanah, not just Musaf. What do you make of this?
If we now turn to the Mishnah in Rosh Hashanah, 4:5 (source 3) we see that R. Yochanan ben Nuri and R. Akiva
debate whether to include Malkhiot with Kedushat HaYom (mikadesh Yisrael v’yom hazikaron), as we do, or
whether to put it earlier, with Keduhsat HaShem [ha’E-l ha’kadosh, or, on Rosh Hashanah, ha’melekh ha’kadosh].
It certainly fits the theme of ha’melekh ha’kadosh, but what of R. Akiva’s critique – how can one separate Malkhiot
from the shofar blowing? What is at the root of this debate? What does this say about the centrality of Malkhiot?

3. Mishnah Rosh HaShanah, chapter 4
[5] The order of blessings: he says Avot [magen Avraham],
Gevurot [michayeh ha’metim], and Kedushat haShem [ha’E-l
ha’kadosh], and includes Malkhiot with them and does not
blow the shofar. He then says Kedushat Ha’Yom [mikadesh
Yisrael vi’yom hazikaron] and blows, Zikhronot and blows, and
Shofarot and blows… This is the view of R. Yochanan ben
Nuri.
Said R. Akiva to him: If he does not blow the shofar for the
Malkhiot, why should he say them? Rather, he says Avot,
Gevurot, and Kedushat ha’Shem, and says Malkhiot with
Kedushat Ha’Yom and blows the shofar, then he says Zikhronot
and blows, and Shofarot and blows…

 משנה ראש השנה פרק ד.3
 אומר אבות וגבורות:[ד] סדר ברכות
 וכולל מלכיות עמהן ואינו,וקדושת השם
-  זכרונות, ותוקע-  קדושת היום.תוקע
דברי רבי יוחנן...  שופרות – ותוקע,ותוקע
.בן נורי
 אם אינו תוקע למלכיות:אמר לו רבי עקיבא
 אומר אבות וגבורות:למה הוא מזכיר? אלא
 וכולל מלכיות עם קדושת,וקדושת השם
–  שופרות, ותוקע-  זכרונות, ותוקע- היום
...ותוקע
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Look at the debate between R. Eliezer (quoted byR. Yehudah) and R.Akiva in the Tosefta (source 4). They are
referring to the verse in Vayikra 23:24 (source 1), and deriving the blessings of the Amidah from the words and
themes mentioned in the verse. What are they ultimately debating?
And what of Malkhiot? Where are they derived from? Consider also that the two verses (sources 1-2) mention the
Zikhronot and Shofarot theme, but not the Malkhiot one.

4. Tosefta Rosh HaShanah, 2:10
R. Yehudah says that R. Eliezer says: “A day of rest” (Lev.
23:24) - he says the Kedushat HaYom; “a remembrance” –
these are the Zikhronot; “of blasts” – these are the Shofarot;
“a holy gathering” – sanctify it.
R Akiva said to him: Why should we not read the verse as
follows: “A day of rest” – a cessation from labor, for this
occurs first? Rather read – “a remembrance” – these are the
Zikhronot; “of blasts” – these are the Shofarot; “a holy
gathering” – this is the Kedushat HaYom.

'י: תוספתא ראש השנה ב.4
ר' יהודה או' ר' ליעזר או' שבתון אומ' קדושת
היום זכרון אילו זכרונות תרועה אילו שופרות
.מקרא קדש קדשהו
אמ' לו ר' עקיבא מפני מה לא נאמ' שבתון
שבות שכן הוא פוגע בשביתה ראשון אלא
זכרון אילו זכרונות תרועה אילו שופרות
.מקרא קדש אילו קדושת היום

The debate of the Tosefta is elaborated on in the Sifra (source 5). What does this add / how does this nuance the
debate of R. Eliezer and R. Avikiva? And how would you frame the position of R. Yosi b. Rebbe Yehudah?

5. Sifra Emor, Parsha 11
Rabbi Eliezer says : “A day of rest” (Lev. 23:24) - he says the
Kedushat HaYom; “a remembrance” – these are the Zikhronot;
“of blasts” – these are the Shofarot; “a holy gathering” –
sanctify it.
R. Akiva said to him... Rather read – “a remembrance” – these
are the Zikhronot; “of blasts” – these are the Shofarot; “a holy
gathering” – this is the Kedushat HaYom And where do I
know that he includes with it Malkhiot? The verse teaches,
“[to the poor and the stranger you shall abandon them, I am
the Lord your God. And on the seventh month…” (Lev.
23:23-24).
R. Yose ben R. Yehudah says: What do we learn from the verse,
“that they may be to you for a memorial before your God; I am
the Lord your God.” (Num. 10:10)? For there does not seem to
be what to learn from the (seemingly superfluous), “I am the
Lord your God”? Rather, this is a paradigm, that whenever
you says Zikhronot you shall always juxtapose Malkhiot to it.

 ספרא אמור פרשה יא.5
 שבתון אומ' קדושת היום.רבי אליעזר אומר
זכרון אילו זכרונות תרועה אילו שופרות
מקרא קדש קדשהו
אלא זכרון אילו...אמר לו רבי עקיבא
 מקרא, תרועה אילו השופרות,הזכרונות
 ומנין שיהיה כולל.קודש זה קדושת היום
להיכם-עמה את המלכיות תלמוד לומר ה' א
.בחודש השביעי
רבי יוסי ברבי יהודה אומר מה תלמוד לומר
להיכם שאין-והיו לכם לזכרון לפני ה' א
להיכם אלא זה בניין-תלמוד לומר אני ה' א
אב כל מקום שאתה אומר זכרונות את סומך
.לה המלכיות
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Notice again in the Sifre (source 6) a debate regarding the source of Malkhiot on Rosh HaShanah. What role does it
play? How prominent of a theme is it?

6. Sifre Bamidbar, Bi’ha’alotekha, section 76
“I am the Lord your God” (Num. 10:10), why is this said?
Because since it states, “Speak to the Children of Israel
saying, On the seventh month on the first of the month you
shall have a day of rest, a memorial of blowing horns, a holy
gathering” (Lev. 23:24) – but from this I do not hear [the
need to recite] Malkhiot. The verse teaches, “The Lord his
God is with him and the blast of the king is among them.”
(Num. 23:21) – this is Shofar and Malkhut.
R. Natan says: This is not necessary. Behold it already
states, “And you shall blow with the trumpets” (Num. 10:10)
– this is Shofar; “and it shall be for you for a remembrance”
– this is Zikharon; “I am the Lord your God” – this is
Malkhut. If so, why did the Rabbis see fit to recite the
Malkhiot first, and only afterwards the Zkhronot and
Shofarot? But, [the meaning is,] first make God king over
you, and afterwards ask from Him compassion in order that
you shall be remembered by Him, and by what? By the
shofar of freedom.
For there is no shofar save the shofar of freedom. As it
states, “And it will be on that day, that he will blow the great
shofar… ” (Isa. 27:13). But I still do not know who will
blow it? The verse teaches, “And the Lord God will blast
with a shofar” (Zech. 9:14). But we still do not know from
where the blast will emanate. The verse teaches, “A voice of
tumult from the city, a voice from the Temple, the voice of
the Lord rendering recompense to his enemies” (Isa. 66:6).

 ספרי במדבר פרשת בהעלותך.6
פיסקא עז
להיכם למה נאמר לפי שהוא אומר-אני ה' א
דבר אל בני ישראל לאמר בחדש השביעי
באחד לחדש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה
'(ויקרא כג כד) אבל מלכות לא שמענו ת"ל ה
)להיו עמו ותרועת מלך בו (במדבר כג כא-א
.זה שופר ומלכות
ר' נתן אומר אינו צריך שהרי כבר נאמר
ותקעתם בחצוצרות הרי שופר והיו לכם
להיכם זה מלכות אם-לזכרון זה זכרון אני ה' א
כן מה ראו חכמים לומר מלכיות תחילה ואחר
כך זכרונות ושופרות אלא המליכהו עליך
תחילה ואחר כך בקש מלפניו רחמים כדי
.שתזכר לו ובמה בשופר של חירות
ואין שופר אלא של חירות שנאמ' והיה ביום
ההוא יתקע בשופר גדול (ישעיה כז יג) אבל
להים בשופר-איני יודע מי תוקעו ת"ל וה' א
יתקע (זכריה ט יד) ועדין אין אנו יודעים
מהיכן התקיעה יוצאה זה שנאמר קול שאון
מעיר קול מהיכל קול ה' משלם גמול לאויביו
.)(ישעיה סו ו

In sources 7 and 8, consider how this idea – “First make God king over you” – appears in other contexts. In these
cases, is the idea of God’s kingship the central theme (and the obligation of the mitzvot a secondary, derivative one),
or are the mitzvot the central theme, and God’s kingship just the necessary context for them? Is the answer the
same for both sources?

7. Mishnah Berakhot 2:2
R. Yehoshua ben Korhah said: Why was the section of Sh’ma
placed before that of vi’Hayah im Shamoa? So that one
should first accept upon himself the yoke of the kingdom of
Heaven and then take upon himself the yoke of the
commandments…

ב: משנה מסכת ברכות פרק ב.7
א"ר יהושע בן קרחה למה קדמה שמע לוהיה
אם שמוע אלא כדי שיקבל עליו עול מלכות
...שמים תחלה ואחר כך יקבל עליו עול מצות
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8. Mekhilta of R. Yishmael, Yitro, Parsha 6

 פרשה-  מכילתא דרבי ישמעאל יתרו.8
ו

A parable to a flesh and blood king who enters into a
country. His servants said to him: Issue decrees on them.
He said to them: No. After they accept my kingship, then I
will issue decrees on them. For if they do not accept my
kingship, they will not accept my decrees.

 אמרו לו,משל למלך בשר ודם שנכנס למדינה
, אמר להם לאו. גזור עליהם גזרות,עבדיו
, אגזור עליהם גזרות,כשיקבלו את מלכותי
. גזרותי לא יקבלו,שאם מלכותי לא יקבלו

So God said to the Jewish People: “I am the Lord your God –
You shall have no other gods before Me.” He said to them,
“Am I the one whose kingship you accepted upon yourselves
in Egypt?” They said, “Yes.” [God said:} “Just as you have
accepted My kingship upon yourselves, accept my decrees:
You shall have no other gods before Me.”

 לא- להיך- אנכי ה' א,כך אמר המקום לישראל
, אני הוא, אמר להם.יהיה אלהים אחרים
, אמרו לו,שקבלתם מלכותי עליכם במצרים
 קבלו, וכשם שקבלתם מלכותי עליכם.כן
 לא יהיה לך אלהים אחרים על פני:גזרותי

Notice in the Tosefta (source 9) a similar explanation to the Malkhiot, Zikhronot, and Shofarot to the one that we
saw in the Sifre (source 6), which seems to see Malkhiot as a mere framing for Zikhronot. Is there anything new in
this source?

9. Tosefta Rosh HaShanah, 1:11

י"א: תוספתא ראש השנה פרק א.9

R. Akiva says: The Torah says – Bring the ‘omer of barley on
Pesach which is the period of barley, so that the grain shall be
blessed for you…

אמ' ר' עקיבא אמרה תורה הבא עומר
שעורין בפסח שהו פרק שעורין כדי
...שתתברך לכם תבואה

Say before Him Malkhiot, Zikhronot, and Shofarot. Malkhiot –
to make Him king over you*; Zikhronot – so that the memory
of you should be brought before Him for good; Shofarot – so
that your prayers should rise up before Him through the
shofar blasts.

אמרו לפניו מלכיות זכרונות ושופרות
מלכיות כדי שתמליכוהו עליהם* זכרונות
כדי שיבא זכרונכם לטובה לפניו שופרות
.כדי שתעלה תפלתכם בתרועה לפניו

[* Other MSs: “king over all His creatures”; “king over all the makings of His
hands”]

 "על כל מעשיו"; גי' כ"י לונדון:[* גירסת כ"י ערפורט
]""על משעה ידיו

We have seen that R. Yochanan ben Nuri excludes Malkhiot from the triad of Malkhiot-Zikhronot-Shofarot. In this
regard, consider the Mishnah in Taanit (source 10), which discusses the recitation of Zikhronot and Shofarot as part
of the Amidah of a fast day. Notice that Malkhiot are not mentioned. Why might this be specific to a fast day and
how are we to understand the position of Rebbe Yehudh?

10. Bavli, Ta’anit, (15a), (16b)
Mishna. What is the order [of the amidah] for fast days?...
and he recites before them twenty-four blessings, the
eighteen recited daily, to which he adds six as follows,
Zikhronot, Shofarot, and [these psalms]: In my distress I

): (טז,). בבלי תענית (טו.10
 ואומר לפניהן...? סדר תעניות כיצד.משנה
 שמונה עשרה שבכל:עשרים וארבע ברכות
 זכרונות: ואלו הן. ומוסיף עליהן עוד שש,יום
ל ה' בצרתה לי קראתי- א.ושופרות
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called unto the Lord… Rabbi Yehudah says: He does not say
Zikhronot and Shofarot.

 לא היה צריך לומר:רבי יהודה אומר...ויענני
זכרונות ושופרות

Gemara. Said R. Adda of Yafo; What is the reason of R.
Yehudah? Because Zikhronot and Shofarot are recited only
on Rosh Hashanah and on the Yovel year and in the time of
war.

 מאי טעמא:] אמר רב אדא דמן יפו:גמ' [טז
 לפי שאין אומרים זכרונות- דרבי יהודה
, וביובלות,] אלא בראש השנה.ושופרות [יז
.ובשעת מלחמה

11. Rashi, ad. loc.
Only on Rosh HaShanah – as we say in Rosh
HaShanah (16a): Say before me Malkhiot,
Zikhronot, etc.
And at a time of war – as it states, “And when a
war comes...” (Num. 10:9). And I do not know
where it has been explained that one says the
verses of Malkhiot, Zikhronot, and Shofarot at a
time of war.

 רש"י שם.11
 כדאמרינן בראש- אלא בראש השנה
 אמרו לפני מלכיות:) א,השנה (טז
'וזכרונות וכו
 ולא... דכתיב וכי תבאו- ובשעת מלחמה
ידעינן מנא איתפריש דאומר ברכות
ופסוקי מלכיות זכרונות ושופרות בשעת
.מלחמה

We have seen the debate of whether Malkhiot belong as part of the triad of Malkhiot-Zikhronot-ShofarotThe
Gemara (source 12) records a debate as to whether the b’rakha of Kedushat HaYom, the sanctity of the day, is
coupled with Malkhiot or Zikhronot. While the Gemara focuses on technical considerations, it is worth considering
how this debate could reflect the question of what the central theme of the day is – a day of God’s kingship or a day
of judgment and of being remembered.

12. Bavli, Rosh HaShanah, (32a)
Where is the Kedushat HaYom to be said? — It has been
taught: Rabbi says, It should be said with the Malkhiot, for
just as on every other occasion we find that it comes fourth
[in the order of blessings], so here it should come fourth.
Rabban Shimon ben Gamaliel says: It should be said with
the Zikhronot. Just as we find that on all other occasions it is
said in the middle, so here it should be in the middle.

). גמרא בבלי ראש השנה (לב.12
: רבי אומר,והיכן אומרה לקדושת היום? תניא
-  מה מצינו בכל מקום,עם המלכיות אומרה
 רבן שמעון בן. אף כאן ברביעית- ברביעית
 מה מצינו, עם הזכרונות אומרה:גמליאל אומר
. אף כאן באמצע- בכל מקום באמצע
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Appendix – The Text of the Malkhiot, Zikhronot, and Shofarot

מלכויות
עָ לֵינּו לְׁשַ ּבֵחַ לַאֲ דון הַ ּכל ,לָתֵ ת ּגְדֻ ּלָה לְיוצֵר ּב ְֵראׁשִ ית ...הּוא אֱ -להֵ ינּו אֵ ין עוד...
ָארץ ,ו ְהָ אֱ לִילִים ּכָרות יִּכ ֵָרתּון ,לְתַ ּקֵ ן עולָם ּבְמַ לְכּות ׁשַ ּ-דַ י .וְכָל ְּבנֵי בָׂשָ ר י ִקְ ְראּו בִׁשְ מֶ ָך,
 ...לְהַ עֲ בִיר ּגִּלּולִים מִ ן הָ ֶ
ָארץ...ו ִיקַ ּבְלּו ֻכּלָם אֶ ת עול מַ לְכּותֶ ָך ,ו ְתִ מְ לוְך עֲ לֵיהֶ ם מְ הֵ ָרה לְעולָם ו ָעֶ דּ .כִי הַ ּמַ לְכּות
לְהַ פְ נות אֵ לֶיָך ּכָל ִרׁשְ עֵ י ֶ
ׁשֶ ּלְָך הִ יאּ ,ולְעולְמֵ י עַ ד ּתִ מְ לְך ְּבכָבוד.
ַּכּכָתּוב ּב ָ
ְתורתֶ ָך :ה' י ִמְ לוְך לְעולָם ו ָעֶ ד.
וְנֶאֱ מַ ר :לא הִ ּבִיט ָאו ֶן ְּבי ַעֲ קב ,ו ְלא ָרָאה עָ מָ ל ְּבי ִׂשְ ָראֵ ל ,ה' אֱ -להָ יו עִ ּמוּ ,ותְ רּועַ ת מֶ לְֶך ּבו.
וְנֶאֱ מַ ר :וַי ְהִ י בִיׁשֻ רּון מֶ לְֶך ּבְהִ תְ אַ ּסֵ ף ָראׁשֵ י עָ ם י ַחַ ד ׁשִ בְטֵ י י ִׂשְ ָראֵ ל.
ּובְדִ ב ְֵרי קָ דְ ׁשְ ָך ּכָתּוב לֵאמרּ :כִי לה' הַ ּמְ לּוכָה ּומׁשֵ ל ּבַּגוי ִם.
וְנֶאֱ מַ ר :ה' מָ לְָך ּגֵאּות ָלבֵׁשָ ,לבֵׁש ה' עוז הִ תְ אַ ּזָרַ ,אף ּתִ ּכון ּתֵ בֵל ּבַל ּתִ ּמוט.
וְנֶאֱ מַ רׂ :שְ אּו ׁשְ עָ ִרים ָראׁשֵ יכֶם ו ְהִ ּנָׂשְ אּו ּפִ תְ חֵ י עולָם וְי ָבוא מֶ לְֶך הַ ּכָבוד .מִ י זֶה מֶ לְֶך הַ ּכָבוד ה' עִ ּזּוז וְגִּבור ה' ּגִּבור
מִ לְחָ מָ הׂ .שְ אּו ׁשְ עָ ִרים ָראׁשֵ יכֶם ּוׂשְ אּו ּפִ תְ חֵ י עולָם וְי ָבוא מֶ לְֶך הַ ּכָבוד .מִ י הּוא זֶה מֶ לְֶך הַ ּכָבוד ה' צְ-בָאות הּוא
מֶ לְֶך הַ ּכָבוד סֶ לָה.
ו ְעַ ל י ְדֵ י עֲ בָדֶ יָך הַ ּנְבִיאִ ים ּכָתּוב לֵאמרּ :כה ָאמַ ר ה' מֶ לְֶך י ִׂשְ ָראֵ ל ו ְגואֲ לו ה' צְ-בָאות ,אֲ נִי ִראׁשון ו ַאֲ נִי ַאחֲ רון,
ּומִ ַּבלְעָ דַ י אֵ ין אֱ להִ ים.
וְנֶאֱ מַ ר :ו ְעָ לּו מוׁשִ עִ ים ּבְהַ ר צִּיון לִׁשְ ּפוט אֶ ת הַ ר עֵ ׂשָ ו ו ְהָ י ְתָ ה לה' הַ ּמְ לּוכָה.
ָארץ ּבַּיום הַ הּוא י ִהְ י ֶה ה' אֶ חָ ד ּוׁשְ מו אֶ חָ ד.
וְנֶאֱ מַ ר :ו ְהָ י ָה ה' לְמֶ לְֶך עַ ל ּכָל הָ ֶ
ּוב ָ
ְתורתְ ָך ּכָתּוב לֵאמרׁ :שְ מַ ע י ִׂשְ ָראֵ ל ה' אֱ להֵ ינּו ה' אֶ חָ ד.
ָארץ ּבִיקָ ֶרָך ,ו ְהופַ ע ּבַהֲ דַ ר ּגְאון עֻ ּזֶָך
אֱ -להֵ ינּו ו ֵא-להֵ י אֲ בותֵ ינּו ,מְ לוְך עַ ל ּכָל הָ עולָם ּכֻּלו ִּבכְבודֶ ָך ,ו ְהִ ּנָׂשֵ א עַ ל ּכָל הָ ֶ
ַארצֶָך ,וְי ֵדַ ע ּכָל ּפָ עּולּ ,כִי אַ ּתָ ה פְ עַ לְּתו ,וְיָבִין ּכָל י ְצּורּ ,כִי אַ ּתָ ה יְצ ְַרּתו ,ו ְיאמַ ר ּכל אֲ ׁשֶ ר נְׁשָ מָ ה
עַ ל ּכָל יוׁשְ בֵי תֵ בֵל ְ
בְאַ ּפו ,ה' אֱ להֵ י י ִׂשְ ָראֵ ל מֶ לְֶךּ ,ומַ לְכּותו ּבַּכל מָ ׁשָ לָה .קַ ּדְ ׁשֵ נּו ּבְמִ צְותֶ יָך ,ו ְתֵ ן חֶ לְקֵ נּו ּב ָ
ְתורתֶ ָךׂ ,שַ ּבְעֵ נּו מִ ּטּובֶָך
ו ְׂשַ ּמְ חֵ נּו ּבִיׁשּועָ תֶ ָך ,ו ְטַ הֵ ר ִלּבֵנּו לְעָ בְּדְ ָך ּבֶאֱ מֶ תּ ,כִי אַ ּתָ ה אֱ -להִ ים אֱ מֶ תּ ,ודְ ב ְָרָך אֱ מֶ ת ו ְקַ ּיָם לָעַ ד.
ָארץ ,מְ קַ ּדֵ ש י ִׂשְ ָראֵ ל ו ְיום הַ ִּזּכָרון.
ּבָרּוְך אַ ּתָ ה ה' ,מֶ לְֶך עַ ל ּכָל הָ ֶ
זכרונות
אַ ּתָ ה זוכֵר אֶ ת ּכָל הַ ּמִ פְ עָ ל .וְגַם ּכָל הַ י ְצּור לא נִכְחַ ד מִ ּמֶ ּךָ .הַ ּכל ּגָלּוי וְי ָדּועַ לְפָ נֶיָך ה' אֱ להֵ ינּו ,צופֶ ה ּומַ ּבִיט עַ ד סוף
ּכָל הַ ּדורותּ .כִי תָ בִיא חוק ִזּכָרון לְהִ ּפָ קֵ ד ּכָל רּוחַ וָנָפֶ ׁש .לְהִ ָּזכֵר מַ עֲ ׂשִ ים ַרּבִים ו ַהֲ מון ּב ְִרּיות לְאֵ ין ּתַ ְכלִית.
מֵ ֵראׁשִ ית ּכָזאת הודָ עְ ּתָ ּ ,ומִ ּלְפָ נִים אותָ ּה ִּגלִיתָ  .זֶה הַ ּיום ּתְ חִ ּלַת מַ עֲ ׂשֶ יָךִ ,זּכָרון לְיום ִראׁשוןּ .כִי חוק ְלי ִׂשְ ָראֵ ל הּוא
מִ ׁשְ ּפָ ט לֵא-להֵ י י ַעֲ קב.
ו ְעַ ל הַ ּמְ דִ ינות ּבו י ֵָאמֵ ר אֵ יזו לַחֶ ֶרב ,ו ְאֵ יזו לַּׁשָ לום ,אֵ יזו ל ָָרעָ ב ,ו ְאֵ יזו לָּשבַעּ ,וב ְִרּיות ּבו י ִּפָ קֵ דּו לְהַ ְזּכ ָ
ִירם לְחַ ּיִים
וְלַּמָ ו ֶת .מִ י לא נִפְ קַ ד ּכְהַ ּיום הַ ּזֶהּ .כִי ֵזכֶר ּכָל הַ י ְצּור לְפָ נֶיָך ּבָא .מַ עֲ ׂשֵ ה אִ יׁש ּופְ קֻ ּדָ תו ו ַעֲ לִילות מִ צְעֲ דֵ י ָגבֶר.
מַ חְ ׁשְ בות ָאדָ ם ו ְתַ חְ ּבּולותָ יו וְיִצ ְֵרי מַ עַ ְללֵי אִ יׁש.
דורׁשֶ יָך לְעולָם לא יִּכָׁשֵ לּו ,ו ְלא י ִ ָּכלְמּו ָלנֶצַח ּכָל הַ חוסִ ים ּבְָך.
אַ ׁשְ ֵרי אִ יׁש ׁשֶ ּלא י ִׁשְ ּכָחֶ ּךָּ ,ובֶן ָאדָ ם י ִתְ אַ ּמֶ ץ ּבְָךּ ,כִי ְ
ּכִי ֵזכֶר ּכָל הַ ּמַ עֲ ׂשִ ים לְפָ נֶיָך ּבָא ו ְאַ ּתָ ה ֵ
דורׁש מַ עֲ ׂשֵ ה ֻּכּלָם.
וְגַם אֶ ת נחַ ּבְַאהֲ בָה ָזכ ְַרּתָ  .ו ַּתִ פְ קְ דֵ הּו ּבִדְ בַר י ְׁשּועָ ה ו ְַרחֲ מִ יםּ ,בַהֲ בִיאֲ ָך אֶ ת מֵ י הַ ּמַ ּבּול לְׁשַ חֵ ת ּכָל ּבָׂשָ ר מִ ּפְ נֵי רועַ
מַ עַ ְללֵיהֶ ם .עַ ל ּכֵן ִזכְרונו ּבָא לְפָ נֶיָך ה' אֱ -להֵ ינּו ,לְהַ ְרּבות ז ְַרעו ּכְעַ פְ רות ּתֵ בֵל וְצֶאֱ צָָאיו ּכְחול הַ ּיָם.
ְתורתֶ ָך :וַּיִזְּכר אֱ -להִ ים אֶ ת נחַ  ,ו ְאֵ ת ּכָל הַ חַ ּיָה ,ו ְאֶ ת ּכָל הַ ּבְהֵ מָ ה ,אֲ ׁשֶ ר אִ ּתו ּבַּתֵ בָה ,וַּיַעֲ בֵר אֱ להִ ים רּוחַ
ַּכּכָתּוב ּב ָ
ָארץ וַּיָׁשּכּו הַ ּמָ י ִם.
עַ ל הָ ֶ
ִ
ִ
להִ
ִ
ַ
להִמַ
ַ
וְנֶאֱ מַ ר :וּיִׁשְ ע אֱ ים אֶ ת נַאֲ קָ תָ ם ,וּיזְּכור אֱ ים אֶ ת ּבְריתו ,אֶ ת ַאב ְָרהָ ם אֶ ת יצְחָ ק ו ְאֶ ת י ַעֲ קב.
ָארץ אֶ זְּכור.
וְנֶאֱ מַ ר :ו ְ ָזכ ְַרּתִ י אֶ ת ּב ְִריתִ י י ַעֲ קוב ,ו ְַאף אֶ ת ּב ְִריתִ י יִצְחָ ק ,ו ְַאף אֶ ת ּב ְִריתִ י ַאב ְָרהָ ם אֶ זְּכור ,ו ְהָ ֶ
ּובְדִ ב ְֵרי קָ דְ ׁשְ ָך ּכָתּוב לֵאמרֵ :זכֶר עָ ׂשָ ה ְלנִפְ לְאתָ יו ,חַ ּנּון ו ְַרחּום ה'.
וְנֶאֱ מַ ר :טֶ ֶרף נָתַ ן ל ֵ
ִירָאיו ,יִזְּכר לְעולָם ּב ְִריתו.
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וְנֶאֱ מַ ר :וַּיִזְּכר לָהֶ ם ּב ְִריתו ,וַּיִּנָחֵ ם ּכְרב חֲ סָ דָ יו.
ו ְעַ ל י ְדֵ י עֲ בָדֶ יָך הַ ּנְבִיאִ ים ּכָתּוב לֵאמר :הָ לוְך ו ְקָ ָראתָ בְָא ְזנֵי י ְרּוׁשָ ַלי ִם לֵאמרּ ,כה ָאמַ ר ה' ָזכ ְַרּתִ י לְָך חֶ סֶ ד נ ַ
ְעּורי ְִך,
ַאהֲ בַת ּכְלּולותָ י ְִךֶ ,לכְּתֵ ְך ַאחֲ ַרי ּבַּמִ דְ ּבָרּ ,בְאֶ ֶרץ לא זְרּועָ ה.
וְנֶאֱ מַ ר :ו ְ ָזכ ְַרּתִ י אֲ נִי אֶ ת ּב ְִריתִ י אותָ ְך ּבִימֵ י נ ָ
ְעּורי ְִך ,ו ַהֲ קִ ימותִ י לְָך ּב ְִרית עולָם.
וְנֶאֱ מַ ר הֲ בֵן י ַּקִ יר לִי אֶ פְ ַרי ִם ,אִ ם יֶלֶד ׁשַ עֲ ׁשּועִ יםּ ,כִי מִ ּדֵ י דַ ּב ְִרי ּבו זָכור אֶ ְזּכ ְֶרּנּו עוד ,עַ ל ּכֵן הָ מּו מֵ עַ י לוַ ,רחֵ ם
אֲ ַרחֲ מֶ ּנּו נְאֻ ם ה'.
אֱ -להֵ ינּו ו ֵא-להֵ י אֲ בותֵ ינּוָ ,זכ ְֵרנּו ְּב ִזּכָרון טוב לְפָ נֶיָךּ ,ופָ קְ דֵ נּו ּבִפְ קֻ ּדַ ת י ְׁשּועָ ה ו ְַרחֲ מִ ים מִ ּׁשְ מֵ י ׁשְ מֵ י קֶ דֶ םּ ,ו ְזכָר לָנּו
ה' אֱ -להֵ ינּו אֶ ת הַ ּב ְִרית ו ְאֶ ת הַ חֶ סֶ ד ו ְאֶ ת הַ ּׁשְ בּועָ ה אֲ ׁשֶ ר נִׁשְ ּבַעְ ּתָ לְַאב ְָרהָ ם ָאבִינּו ּבְהַ ר הַ ִ
ּמרּיָה .ו ְתֵ ָראֶ ה לְפָ נֶיָך
עֲ קֵ דָ ה ׁשֶ עָ קַ ד ַאב ְָרהָ ם ָאבִינּו אֶ ת יִצְחָ ק ּבְנו עַ ל ַּגּבֵי הַ ּמִ ְזּבֵחַ  ,ו ְ ָכבַׁש ַרחֲ מָ יו לַעֲ ׂשות ְרצונְָך ְּב ֵלבָב ׁשָ לֵםּ ,כֵן י ִ ְכּבְׁשּו
ַארצְָך ּומִ ּנַחֲ לָתֶ ָך.
ירָך ּומֵ ְ
ַרחֲ מֶ יָך אֶ ת ּכַעַ סְ ָך מֵ עָ לֵינּוּ ,ובְטּובְָך הַ ּגָדול י ָׁשּוב חֲ רון אַ ּפְ ָך מֵ עַ ּמְ ָך ּומֵ עִ ְ
ו ְקַ ּיֶם לָנּו ה' אֱ להֵ ינּו אֶ ת הַ ּדָ בָר ׁשֶ הִ בְטַ חְ ּתָ נּו ּב ָ
ְתורתֶ ָך עַ ל י ְדֵ י מׁשֶ ה עַ בְּדֶ ָך מִ ּפִ י כְבודֶ ָך ּכָָאמּור .ו ְ ָזכ ְַרּתִ י לָהֶ ם ּב ְִרית
ִראׁשנִים אֲ ׁשֶ ר הוצֵאתִ י אתָ ם מֵ אֶ ֶרץ מִ צ ְַרי ִם לְעֵ ינֵי הַ ּגוי ִם לִהְ יות לָהֶ ם לֵא-להִ ים ,אֲ נִי ה'.
ּכִי זוכֵר ּכָל הַ ּנִׁשְ ּכָחות אַ ּתָ ה הּוא מֵ עולָם ,ו ְאֵ ין ׁשִ כְחָ ה לִפְ נֵי כִּסֵ א כְבודֶ ָך ,ו ַעֲ קֵ דַ ת יִצְחָ קְ ,לז ְַרעו הַ ּיום ּב ְַרחֲ מִ ים
ּתִ זְּכר.
ּבָרּוְך אַ ּתָ ה ה' ,זוכֵר הַ ּב ְִרית.

שופרות
אַ ּתָ ה נִ ְגלֵיתָ ּבַעֲ נַן ּכְבודֶ ָך עַ ל עַ ם קָ דְ ׁשְ ָך לְדַ ּבֵר עִ ּמָ ם .מִ ן הַ ּׁשָ מַ י ִם הִ ׁשְ מַ עְ ּתָ ם קולֶָך ,וְנִ ְגלֵיתָ עֲ לֵיהֶ ם ּבְעַ ְרּפְ ּלֵי טהַ ר.
ּגַם ּכָל הָ עולָם ּכֻּלו חָ ל מִ ּפָ נֶיָךּ ,וב ְִרּיות ּב ְֵראׁשִ ית חָ ְרדּו מִ ּמֶ ּךָּ ,בְהִ ּגָלותְ ָך מַ ְלּכֵנּו עַ ל הַ ר סִ ינַי ְללַּמֵ ד לְעַ ּמְ ָך ָ
ּתורה
ּומִ צְוות .ו ַּתַ ׁשְ מִ יעֵ ם אֶ ת הוד קולֶָך ,ו ְדִ ּבְרות קָ דְ ׁשְ ָך מִ ּלַהֲ בות אֵ ׁשּ .בְקולות ּוב ְָרקִ ים עֲ לֵיהֶ ם נִ ְגלֵיתָ ּ ,ובְקול ׁשופָ ר
עֲ לֵיהֶ ם הופָ עְ ּתָ .
ַּכּכָתּוב ּב ָ
ְתורתֶ ָך :וַי ְהִ י בַּיום הַ ּׁשְ לִיׁשִ י ּבִהְ יות הַ ּבקֶ ר ,וַי ְהִ י קולות ּוב ְָרקִ ים ו ְעָ נָן ָּכבֵד עַ ל הָ הָ ר ,ו ְקול ׁשופָ ר חָ זָק
מְ אד ,וַּיֶחֱ ַרד ּכָל הָ עָ ם אֲ ׁשֶ ר ּבַּמַ חֲ נֶה.
וְנֶאֱ מַ ר :וַי ְהִ י קול הַ ּׁשופָ ר הולְֵך ו ְחָ זֵק מְ אד ,מׁשֶ ה י ְדַ ּבֵר ו ְהָ אֱ להִ ים י ַעֲ נֶּנּו בְקול.
וְנֶאֱ מַ ר :וְכָל הָ עָ ם רואִ ים אֶ ת הַ ּקולות ,ו ְאֶ ת הַ ּלַּפִ ידִ ם ,ו ְאֵ ת קול הַ ּׁשופָ ר ו ְאֶ ת הָ הָ ר עָ ׁשֵ ן ,וַּי ְַרא הָ עָ ם וַּיָנֻעּו וַּיַעַ מְ דּו
מֵ ָרחק.
ּובְדִ ב ְֵרי קָ דְ ׁשְ ָך ּכָתּוב לֵאמר :עָ לָה אֱ -להִ ים ּבִתְ רּועָ ה ,ה' ּבְקול ׁשופָ ר.
וְנֶאֱ מַ רּ :בַחֲ צוצְרות ו ְקול ׁשופָ ר ,הָ ִריעּו לִפְ נֵי הַ ּמֶ לְֶך ה'.
וְנֶאֱ מַ ר ּתִ קְ עּו בַחדֶ ׁש ׁשופָ ר ַּבּכֶסֶ ה לְיום חַ ּגֵנּו ּכִי חוק ְלי ִׂשְ ָראֵ ל הּוא מִ ׁשְ ּפָ ט לֵא-להֵ י י ַעֲ קב.
וְנֶאֱ מַ ר הַ לְלּוי ָּ-ה הַ לְלּו אֵ -ל ּבְקָ דְ ׁשו ,הַ לְלּוהּו ּב ְִרקִ יעַ עֻ ּזו .הַ לְלּוהּו ִּבגְבּורותָ יו ,הַ לְלּוהּו ּכְרוב ּגֻדְ לו .הַ לְלּוהּו ּבְתֵ קַ ע
ׁשופָ ר ,הַ לְלּוהּו ְּבנֵבֶל וְכִּנור .הַ לְלּוהּו ּבְתף ּומָ חול ,הַ לְלּוהּו ּבְמִ ּנִים ו ְעֻ ּגָב .הַ לְלּוהּו ְּב ִצ ְל ְצלֵי ׁשָ מַ ע ,הַ לְלּוהּו ְּב ִצ ְל ְצלֵי
תְ רּועָ הּ .כל הַ ּנְׁשָ מָ ה ּתְ הַ ּלֵל י ָּ-ה ,הַ לְלּוי ָּ-ה.
קועַ
ּתִ
ּתִ
ִ
ִ
תֵ
ָארץּ ,כנְׂשא נֵס הָ רים ְראּו וְכִתְ
ׁשופָ ר ׁשְ מָ עּו.
ו ְעַ ל י ְדֵ י עֲ בָדֶ יָך הַ ּנְבִיאִ ים ּכָתּוב לֵאמרּ :כָל יׁשְ בֵי בֵל ו ְׁש ְכנֵי ֶ
וְנֶאֱ מַ ר :ו ְהָ י ָה ּבַּיום הַ הּוא י ִּתָ קַ ע ּבְׁשופָ ר ּגָדולּ ,ובָאּו הָ אבְדִ ים ּבְאֶ ֶרץ אַ ּׁשּור ,ו ְהַ ּנִּדָ חִ ים ּבְאֶ ֶרץ מִ צ ְָרי ִם ,ו ְהִ ׁשְ ּתַ חֲ וּו
לה' ּבְהַ ר הַ ּקדֶ ׁש ּבִירּוׁשָ ָלי ִם.
וְנֶאֱ מַ ר :וה' עֲ לֵיהֶ ם י ֵָראֶ ה ,וְיָצָא ַכּב ָָרק חִ ּצו ,ו ַאדנָי ה' ּבַּׁשופָ ר י ִתְ קָ ע ,ו ְהָ לְַך ּבְסַ עֲ רות ּתֵ ימָ ן.
ה' ְצבָאות יָגֵן עֲ לֵיהֶ םּ ,כֵן ּתָ גֵן עַ ל עַ ּמְ ָך י ִׂשְ ָראֵ ל ּבִׁשְ לומֶ ָך.
אֱ -להֵ ינּו ו ֵא-להֵ י אֲ בותֵ ינּוּ ,תְ קַ ע ּבְׁשופָ ר ּגָדול לְחֵ רּותֵ נּו ,ו ְׂשָ א נֵס לְקַ ּבֵץ ָּגלֻּיותֵ ינּו ,ו ְקָ ֵרב ּפְ ֵ
זּורינּו מִ ּבֵין הַ ּגוי ִם,
ירָך ּב ְִרּנָה וְלִירּוׁשָ ַלי ִם ּבֵית מִ קְ ּדָ ׁשְ ָך ּבְׂשִ מְ חַ ת עולָם ,ו ְׁשָ ם נַעֲ ׂשֶ ה
ָארץ .ו ַהֲ בִיאֵ נּו ְלצִּיון עִ ְ
ּונְפּוצותֵ ינּו ַּכּנֵס מִ ּי ְַרּכְתֵ י ֶ
לְפָ נֶיָך אֶ ת קָ ְרּבְנות חובותֵ ינּוּ ,כִמְ ֻצּוָה עָ לֵינּו ּב ָ
ְתורתֶ ָך ,עַ ל י ְדֵ י מׁשֶ ה עַ בְּדֶ ָך מִ ּפִ י כְבודֶ ָךּ ,כָָאמּור:
ּובְיום ׂשִ מְ חַ תְ כֶם ּובְמועֲ דֵ יכֶם ּוב ְָראׁשֵ י חָ דְ ׁשֵ יכֶםּ ,ותְ קַ עְ ּתֶ ם ּבַחֲ צוצְרות עַ ל עולותֵ יכֶם ו ְעַ ל ִזבְחֵ י ׁשַ לְמֵ יכֶם ,ו ְהָ יּו
7

?Is Makhiot a Central Theme of Rosh HaShanah
Rabbi Dov Linzer, Yeshivat Chovevei Torah Rabbinical School

ָלכֶם ְל ִזּכָרון לִפְ נֵי אֱ -להֵ יכֶם ,אֲ נִי ה' אֱ -להֵ יכֶם.
ּכִי אַ ּתָ ה ׁשומֵ עַ קול ׁשופָ רּ ,ומַ אֲ זִין ּתְ רּועָ ה ,ו ְאֵ ין ּדומֶ ה ּלְָך.
ּבָרּוְך אַ ּתָ ה ה'ׁ ,שומֵ עַ קול ּתְ רּועַ ת עַ ּמו י ִׂשְ ָראֵ ל ּב ְַרחֲ מִ ים.
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