
Is Makhiot a Central Theme of Rosh HaShanah?

Rabbi Dov Linzer, Yeshivat Chovevei Torah Rabbinical School

Is Malkhiot a Central Theme of Rosh HaShanah?

Rabbi Dov Linzer

Yeshivat Chovevei Torah Rabbinical School

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 כג:כדויקרא.1

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.

ַּדֵּבר ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ֵלאמֹר ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי
ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש יְִהיֶה ָלֶכם ַׁשָּבתֹון זְִכרֹון ְּתרּוָעה

ִמְקָרא קֶֹדׁש:

2. Bamidbar, 29:1 כט:א'פרקבמדבר.2

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.

ּוַבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ִמְקָרא קֶֹדׁש יְִהיֶה
ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה �א ַתֲעׂשּו יֹום ְּתרּוָעה

יְִהיֶה ָלֶכם:

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 דפרקהשנהראשמשנה.3

[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…

[ד] סדר ברכות: אומר אבות וגבורות
וקדושת השם, וכולל מלכיות עמהן ואינו

תוקע. קדושת היום - ותוקע, זכרונות -
ותוקע, שופרות – ותוקע ...דברי רבי יוחנן

בן נורי.

אמר לו רבי עקיבא: אם אינו תוקע למלכיות
למה הוא מזכיר? אלא: אומר אבות וגבורות

וקדושת השם, וכולל מלכיות עם קדושת
היום - ותוקע, זכרונות - ותוקע, שופרות –

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 ב:י'השנהראשתוספתא.4

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.

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 יאפרשהאמורספרא.5

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.

רבי אליעזר אומר. שבתון אומ' קדושת היום
זכרון אילו זכרונות תרועה אילו שופרות

מקרא קדש קדשהו

אמר לו רבי עקיבא...אלא זכרון אילו
הזכרונות, תרועה אילו השופרות, מקרא
קודש זה קדושת היום.  ומנין שיהיה כולל

עמה את המלכיות תלמוד לומר ה' א-להיכם
בחודש השביעי.

רבי יוסי ברבי יהודה אומר מה תלמוד לומר
והיו לכם לזכרון לפני ה' א-להיכם שאין

תלמוד לומר אני ה' א-להיכם אלא זה בניין
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 בהעלותךפרשתבמדברספרי.6
פיסקא עז

“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).

אני ה' א-להיכם למה נאמר לפי שהוא אומר
דבר אל בני ישראל לאמר בחדש השביעי

באחד לחדש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה
(ויקרא כג כד) אבל מלכות לא שמענו ת"ל ה'
א-להיו עמו ותרועת מלך בו (במדבר כג כא)

זה שופר ומלכות.

ר' נתן אומר אינו צריך שהרי כבר נאמר
ותקעתם בחצוצרות הרי שופר והיו לכם

לזכרון זה זכרון אני ה' א-להיכם זה מלכות אם
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
איני יודע מי תוקעו ת"ל וה' א-להים בשופר

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 ב:בפרקברכותמסכתמשנה.7

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…

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-יתרוישמעאלדרבימכילתא.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.

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.”

משל למלך בשר ודם שנכנס למדינה, אמרו לו
עבדיו, גזור עליהם גזרות. אמר להם לאו,

כשיקבלו את מלכותי, אגזור עליהם גזרות,
שאם מלכותי לא יקבלו, גזרותי לא יקבלו.

כך אמר המקום לישראל, אנכי ה' א-להיך - לא
יהיה אלהים אחרים. אמר להם, אני הוא,

שקבלתם מלכותי עליכם במצרים, אמרו לו,
כן. וכשם שקבלתם מלכותי עליכם, קבלו

גזרותי:   לא יהיה לך אלהים אחרים על פני

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 א:י"אפרקהשנהראשתוספתא.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…

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.

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

אמ' ר' עקיבא אמרה תורה הבא עומר
שעורין בפסח שהו פרק שעורין כדי

שתתברך לכם תבואה...

אמרו לפניו מלכיות זכרונות ושופרות
מלכיות כדי שתמליכוהו עליהם* זכרונות
כדי שיבא זכרונכם לטובה לפניו שופרות

כדי שתעלה תפלתכם בתרועה לפניו.

[* גירסת כ"י ערפורט: "על כל מעשיו"; גי' כ"י לונדון
"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) (טז:)(טו.),תעניתבבלי.10

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

משנה. סדר תעניות כיצד?... ואומר לפניהן
עשרים וארבע ברכות: שמונה עשרה שבכל

יום, ומוסיף עליהן עוד שש. ואלו הן: זכרונות
ושופרות. א-ל ה' בצרתה לי קראתי
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called unto the Lord… Rabbi Yehudah says: He does not say
Zikhronot and Shofarot.

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.

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

גמ' [טז:] אמר רב אדא דמן יפו: מאי טעמא
דרבי יהודה - לפי שאין אומרים זכרונות

ושופרות [יז.] אלא בראש השנה, וביובלות,
ובשעת מלחמה.

11. Rashi, ad. loc. שםרש"י.11

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.

- כדאמרינן בראשאלא בראש השנה
השנה (טז, א): אמרו לפני מלכיות

וזכרונות וכו'

- דכתיב וכי תבאו... ולאובשעת 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) (לב.)השנהראשבבליגמרא.12

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.

והיכן אומרה לקדושת היום? תניא, רבי אומר:
עם המלכיות 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.
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Appendix – The Text of the Malkhiot, Zikhronot, and Shofarot

מלכויות
ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח ַלֲאדון ַהּכל, ָלֵתת ְּגֻדָּלה ְליוֵצר ְּבֵראִׁשית...  הּוא ֱא-לֵהינּו ֵאין עוד...

... ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ, וְָהֱאִליִלים ָּכרות יִָּכֵרתּון, ְלַתֵּקן עוָלם ְּבַמְלכּות ַׁש-ַּדי. וְָכל ְּבנֵי ָבָׂשר יְִקְראּו ִבְׁשֶמ�,
ְלַהְפנות ֵאֶלי� ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ...וִיַקְּבלּו ֻכָּלם ֶאת עול ַמְלכּוֶת�, וְִתְמלו� ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעוָלם וֶָעד. ִּכי ַהַּמְלכּות

ֶׁשְּל� ִהיא, ּוְלעוְלֵמי ַעד ִּתְמל� ְּבָכבוד.
ַּכָּכתּוב ְּבתוָרֶת�: ה' יְִמלו� ְלעוָלם וֶָעד.

וְנֱֶאַמר: לא ִהִּביט ָאוֶן ְּביֲַעקב, וְלא ָרָאה ָעָמל ְּביְִׂשָרֵאל, ה' ֱא-לָהיו ִעּמו, ּוְתרּוַעת ֶמֶל� ּבו.
וְנֱֶאַמר: וַיְִהי ִביֻׁשרּון ֶמֶל� ְּבִהְתַאֵּסף ָראֵׁשי ָעם יַַחד ִׁשְבֵטי יְִׂשָרֵאל.

ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁש� ָּכתּוב ֵלאמר: ִּכי לה' ַהְּמלּוָכה ּומֵׁשל ַּבּגויִם.
וְנֱֶאַמר: ה' ָמָל� ֵּגאּות ָלֵבׁש, ָלֵבׁש ה' עוז ִהְתַאָּזר, ַאף ִּתּכון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמוט.

וְנֱֶאַמר: ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם וְִהּנְָׂשאּו ִּפְתֵחי עוָלם וְיָבוא ֶמֶל� ַהָּכבוד. ִמי ֶזה ֶמֶל� ַהָּכבוד ה' ִעּזּוז וְִגּבור ה' ִּגּבור
ִמְלָחָמה. ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עוָלם וְיָבוא ֶמֶל� ַהָּכבוד. ִמי הּוא ֶזה ֶמֶל� ַהָּכבוד ה' ְצ-ָבאות הּוא

ֶמֶל� ַהָּכבוד ֶסָלה.
וְַעל יְֵדי ֲעָבֶדי� ַהּנְִביִאים ָּכתּוב ֵלאמר: ּכה ָאַמר ה' ֶמֶל� יְִׂשָרֵאל וְגוֲאלו ה' ְצ-ָבאות, ֲאנִי ִראׁשון וֲַאנִי ַאֲחרון,

ּוִמַּבְלָעַדי ֵאין ֱאלִהים.
וְנֱֶאַמר: וְָעלּו מוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיון ִלְׁשּפוט ֶאת ַהר ֵעָׂשו וְָהיְָתה לה' ַהְּמלּוָכה.
וְנֱֶאַמר: וְָהיָה ה' ְלֶמֶל� ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ַּבּיום ַההּוא יְִהיֶה ה' ֶאָחד ּוְׁשמו ֶאָחד.

ּוְבתוָרְת� ָּכתּוב ֵלאמר: ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל ה' ֱאלֵהינּו ה' ֶאָחד.

ֱא-לֵהינּו וֵא-לֵהי ֲאבוֵתינּו, ְמלו� ַעל ָּכל ָהעוָלם ֻּכּלו ִּבְכבוֶד�, וְִהּנֵָׂשא ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ִּביָקֶר�, וְהוַפע ַּבֲהַדר ְּגאון ֻעֶּז�
ַעל ָּכל יוְׁשֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצ�, וְיֵַדע ָּכל ָּפעּול, ִּכי ַאָּתה ְפַעְלּתו, וְיִָבין ָּכל יְצּור, ִּכי ַאָּתה יְַצְרּתו, וְיאַמר ּכל ֲאֶׁשר נְָׁשָמה

ְבַאּפו, ה' ֱאלֵהי יְִׂשָרֵאל ֶמֶל�, ּוַמְלכּותו ַּבּכל ָמָׁשָלה. ַקְּדֵׁשנּו ְּבִמְצוֶתי�, וְֵתן ֶחְלֵקנּו ְּבתוָרֶת�, ַׂשְּבֵענּו ִמּטּוֶב�
וְַׂשְּמֵחנּו ִּביׁשּוָעֶת�, וְַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּד� ֶּבֱאֶמת, ִּכי ַאָּתה ֱא-לִהים ֱאֶמת, ּוְדָבְר� ֱאֶמת וְַקּיָם ָלַעד.

ָּברּו� ַאָּתה ה', ֶמֶל� ַעל ָּכל ָהָאֶרץ, ְמַקֵּדש יְִׂשָרֵאל וְיום ַהִּזָּכרון.

זכרונות
ַאָּתה זוֵכר ֶאת ָּכל ַהִּמְפָעל. וְַגם ָּכל ַהיְצּור לא נְִכַחד ִמֶּמָּך. ַהּכל ָּגלּוי וְיָדּוַע ְלָפנֶי� ה' ֱאלֵהינּו, צוֶפה ּוַמִּביט ַעד סוף

ָּכל ַהּדורות. ִּכי ָתִביא חוק ִזָּכרון ְלִהָּפֵקד ָּכל רּוַח וָנֶָפׁש. ְלִהָּזֵכר ַמֲעִׂשים ַרִּבים וֲַהמון ְּבִרּיות ְלֵאין ַּתְכִלית.
ֵמֵראִׁשית ָּכזאת הוָדְעָּת, ּוִמְּלָפנִים אוָתּה ִּגִליָת. ֶזה ַהּיום ְּתִחַּלת ַמֲעֶׂשי�, ִזָּכרון ְליום ִראׁשון. ִּכי חוק ְליְִׂשָרֵאל הּוא

ִמְׁשָּפט ֵלא-לֵהי יֲַעקב.
וְַעל ַהְּמִדינות ּבו יֵָאֵמר ֵאיזו ַלֶחֶרב, וְֵאיזו ַלָּׁשלום, ֵאיזו ָלָרָעב, וְֵאיזו ָלּשַבע, ּוְבִרּיות ּבו יִָּפֵקדּו ְלַהְזִּכיָרם ְלַחּיִים

וְַלָּמוֶת. ִמי לא נְִפַקד ְּכַהּיום ַהֶּזה. ִּכי ֵזֶכר ָּכל ַהיְצּור ְלָפנֶי� ָּבא. ַמֲעֵׂשה ִאיׁש ּוְפֻקָּדתו וֲַעִלילות ִמְצֲעֵדי ָגֶבר.
ַמְחְׁשבות ָאָדם וְַתְחּבּולוָתיו וְיְִצֵרי ַמַעְלֵלי ִאיׁש.

ַאְׁשֵרי ִאיׁש ֶׁשּלא יְִׁשָּכֶחָּך, ּוֶבן ָאָדם יְִתַאֶּמץ ָּב�, ִּכי דוְרֶׁשי� ְלעוָלם לא יִָּכֵׁשלּו, וְלא יִָּכְלמּו ָלנֶַצח ָּכל ַהחוִסים ָּב�.
ִּכי ֵזֶכר ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ְלָפנֶי� ָּבא וְַאָּתה דוֵרׁש ַמֲעֵׂשה ֻּכָּלם.

וְַגם ֶאת נַח ְּבַאֲהָבה ָזַכְרָּת. וִַּתְפְקֵדהּו ִּבְדַבר יְׁשּוָעה וְַרֲחִמים, ַּבֲהִביֲא� ֶאת ֵמי ַהַּמּבּול ְלַׁשֵחת ָּכל ָּבָׂשר ִמְּפנֵי רוַע
ַמַעְלֵליֶהם. ַעל ֵּכן ִזְכרונו ָּבא ְלָפנֶי� ה' ֱא-לֵהינּו, ְלַהְרּבות ַזְרעו ְּכַעְפרות ֵּתֵבל וְֶצֱאָצָאיו ְּכחול ַהּיָם.

ַּכָּכתּוב ְּבתוָרֶת�: וַּיְִזּכר ֱא-לִהים ֶאת נַח, וְֵאת ָּכל ַהַחּיָה, וְֶאת ָּכל ַהְּבֵהָמה, ֲאֶׁשר ִאּתו ַּבֵּתָבה, וַּיֲַעֵבר ֱאלִהים רּוַח
ַעל ָהָאֶרץ וַּיָׁשּכּו ַהָּמיִם.

וְנֱֶאַמר: וַּיְִׁשַמע ֱא-לִהים ֶאת נֲַאָקָתם, וַּיְִזּכור ֱאלִהים ֶאת ְּבִריתו, ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת יְִצָחק וְֶאת יֲַעקב.
וְנֱֶאַמר: וְָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי יֲַעקוב, וְַאף ֶאת ְּבִריִתי יְִצָחק, וְַאף ֶאת ְּבִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכור, וְָהָאֶרץ ֶאְזּכור.

ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁש� ָּכתּוב ֵלאמר: ֵזֶכר ָעָׂשה ְלנְִפְלאָתיו, ַחּנּון וְַרחּום ה'.
וְנֱֶאַמר: ֶטֶרף נַָתן ִליֵרָאיו, יְִזּכר ְלעוָלם ְּבִריתו.
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וְנֱֶאַמר: וַּיְִזּכר ָלֶהם ְּבִריתו, וַּיִּנֵָחם ְּכרב ֲחָסָדיו.
וְַעל יְֵדי ֲעָבֶדי� ַהּנְִביִאים ָּכתּוב ֵלאמר: ָהלו� וְָקָראָת ְבָאְזנֵי יְרּוָׁשַליִם ֵלאמר, ּכה ָאַמר ה' ָזַכְרִּתי ָל� ֶחֶסד נְעּוַריִ�,

ַאֲהַבת ְּכלּולוָתיִ�, ֶלְכֵּת� ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר, ְּבֶאֶרץ לא ְזרּוָעה.
וְנֱֶאַמר: וְָזַכְרִּתי ֲאנִי ֶאת ְּבִריִתי אוָת� ִּביֵמי נְעּוָריִ�, וֲַהִקימוִתי ָל� ְּבִרית עוָלם.

וְנֱֶאַמר ֲהֵבן יִַּקיר ִלי ֶאְפַריִם, ִאם יֶֶלד ַׁשֲעׁשּוִעים, ִּכי ִמֵּדי ַדְּבִרי ּבו ָזכור ֶאְזְּכֶרּנּו עוד, ַעל ֵּכן ָהמּו ֵמַעי לו, ַרֵחם
ֲאַרֲחֶמּנּו נְֻאם ה'.

ֱא-לֵהינּו וֵא-לֵהי ֲאבוֵתינּו, ָזְכֵרנּו ְּבִזָּכרון טוב ְלָפנֶי�, ּוָפְקֵדנּו ִּבְפֻקַּדת יְׁשּוָעה וְַרֲחִמים ִמְּׁשֵמי ְׁשֵמי ֶקֶדם, ּוְזָכר ָלנּו
ה' ֱא-לֵהינּו ֶאת ַהְּבִרית וְֶאת ַהֶחֶסד וְֶאת ַהְּׁשבּוָעה ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ְּבַהר ַהּמִרּיָה. וְֵתָרֶאה ְלָפנֶי�
ֲעֵקָדה ֶׁשָעַקד ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶאת יְִצָחק ְּבנו ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח, וְָכַבׁש ַרֲחָמיו ַלֲעׂשות ְרצונְ� ְּבֵלָבב ָׁשֵלם, ֵּכן יְִכְּבׁשּו

ַרֲחֶמי� ֶאת ַּכַעְס� ֵמָעֵלינּו, ּוְבטּוְב� ַהָּגדול יָׁשּוב ֲחרון ַאְּפ� ֵמַעְּמ� ּוֵמִעיְר� ּוֵמַאְרְצ� ּוִמּנֲַחָלֶת�.
וְַקּיֶם ָלנּו ה' ֱאלֵהינּו ֶאת ַהָּדָבר ֶׁשִהְבַטְחָּתנּו ְּבתוָרֶת� ַעל יְֵדי מֶׁשה ַעְבֶּד� ִמִּפי ְכבוֶד� ָּכָאמּור. וְָזַכְרִּתי ָלֶהם ְּבִרית

ִראׁשנִים ֲאֶׁשר הוֵצאִתי אָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ְלֵעינֵי ַהּגויִם ִלְהיות ָלֶהם ֵלא-לִהים, ֲאנִי ה'.
ִּכי זוֵכר ָּכל ַהּנְִׁשָּכחות ַאָּתה הּוא ֵמעוָלם, וְֵאין ִׁשְכָחה ִלְפנֵי ִכֵּסא ְכבוֶד�, וֲַעֵקַדת יְִצָחק, ְלַזְרעו ַהּיום ְּבַרֲחִמים

ִּתְזּכר.
ָּברּו� ַאָּתה ה', זוֵכר ַהְּבִרית.

שופרות
ַאָּתה נְִגֵליָת ַּבֲענַן ְּכבוֶד� ַעל ַעם ָקְדְׁש� ְלַדֵּבר ִעָּמם. ִמן ַהָּׁשַמיִם ִהְׁשַמְעָּתם קוֶל�, וְנְִגֵליָת ֲעֵליֶהם ְּבַעְרְּפֵּלי טַהר.
ַּגם ָּכל ָהעוָלם ֻּכּלו ָחל ִמָּפנֶי�, ּוְבִרּיות ְּבֵראִׁשית ָחְרדּו ִמֶּמָּך, ְּבִהָּגלוְת� ַמְלֵּכנּו ַעל ַהר ִסינַי ְלַלֵּמד ְלַעְּמ� ּתוָרה
ּוִמְצוות. וַַּתְׁשִמיֵעם ֶאת הוד קוֶל�, וְִדְּברות ָקְדְׁש� ִמַּלֲהבות ֵאׁש. ְּבקולות ּוְבָרִקים ֲעֵליֶהם נְִגֵליָת, ּוְבקול ׁשוָפר

ֲעֵליֶהם הוָפְעָּת.
ַּכָּכתּוב ְּבתוָרֶת�: וַיְִהי ַבּיום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיות ַהּבֶקר, וַיְִהי קולות ּוְבָרִקים וְָענָן ָּכֵבד ַעל ָהָהר, וְקול ׁשוָפר ָחָזק

ְמאד, וַּיֱֶחַרד ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַּבַּמֲחנֶה.
וְנֱֶאַמר: וַיְִהי קול ַהּׁשוָפר הוֵל� וְָחֵזק ְמאד, מֶׁשה יְַדֵּבר וְָהֱאלִהים יֲַענֶּנּו ְבקול.

וְנֱֶאַמר: וְָכל ָהָעם רוִאים ֶאת ַהּקולות, וְֶאת ַהַּלִּפיִדם, וְֵאת קול ַהּׁשוָפר וְֶאת ָהָהר ָעֵׁשן, וַּיְַרא ָהָעם וַּיָנֻעּו וַּיַַעְמדּו
ֵמָרחק.

ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁש� ָּכתּוב ֵלאמר: ָעָלה ֱא-לִהים ִּבְתרּוָעה, ה' ְּבקול ׁשוָפר.
וְנֱֶאַמר: ַּבֲחצוְצרות וְקול ׁשוָפר, ָהִריעּו ִלְפנֵי ַהֶּמֶל� ה'.

וְנֱֶאַמר ִּתְקעּו ַבחֶדׁש ׁשוָפר ַּבֶּכֶסה ְליום ַחֵּגנּו ִּכי חוק ְליְִׂשָרֵאל הּוא ִמְׁשָּפט ֵלא-לֵהי יֲַעקב.
וְנֱֶאַמר ַהְללּויָ-ּה ַהְללּו ֵא-ל ְּבָקְדׁשו, ַהְללּוהּו ִּבְרִקיַע ֻעּזו. ַהְללּוהּו ִּבְגבּורוָתיו, ַהְללּוהּו ְּכרוב ֻּגְדלו. ַהְללּוהּו ְּבֵתַקע
ׁשוָפר, ַהְללּוהּו ְּבנֵֶבל וְִכּנור. ַהְללּוהּו ְּבתף ּוָמחול, ַהְללּוהּו ְּבִמּנִים וְֻעָּגב. ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ָׁשַמע, ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי

ְתרּוָעה. ּכל ַהּנְָׁשָמה ְּתַהֵּלל יָ-ּה, ַהְללּויָ-ּה.
וְַעל יְֵדי ֲעָבֶדי� ַהּנְִביִאים ָּכתּוב ֵלאמר: ָּכל יְׁשֵבי ֵתֵבל וְׁשְכנֵי ָאֶרץ, ִּכנְׂשא נֵס ָהִרים ִּתְראּו וְִכְתקוַע ׁשוָפר ִּתְׁשָמעּו.
וְנֱֶאַמר: וְָהיָה ַּבּיום ַההּוא יִָּתַקע ְּבׁשוָפר ָּגדול, ּוָבאּו ָהאְבִדים ְּבֶאֶרץ ַאּׁשּור, וְַהּנִָּדִחים ְּבֶאֶרץ ִמְצָריִם, וְִהְׁשַּתֲחוּו

לה' ְּבַהר ַהּקֶדׁש ִּבירּוָׁשָליִם.
וְנֱֶאַמר: וה' ֲעֵליֶהם יֵָרֶאה, וְיָָצא ַכָּבָרק ִחּצו, וַאדנָי ה' ַּבּׁשוָפר יְִתָקע, וְָהַל� ְּבַסֲערות ֵּתיָמן.

ה' ְצָבאות יֵָגן ֲעֵליֶהם, ֵּכן ָּתֵגן ַעל ַעְּמ� יְִׂשָרֵאל ִּבְׁשלוֶמ�.

ֱא-לֵהינּו וֵא-לֵהי ֲאבוֵתינּו, ְּתַקע ְּבׁשוָפר ָּגדול ְלֵחרּוֵתנּו, וְָׂשא נֵס ְלַקֵּבץ ָּגֻלּיוֵתינּו, וְָקֵרב ְּפזּוֵרינּו ִמֵּבין ַהּגויִם,
ּונְפּוצוֵתינּו ַּכּנֵס ִמּיְַרְּכֵתי ָאֶרץ. וֲַהִביֵאנּו ְלִצּיון ִעיְר� ְּבִרּנָה וְִלירּוָׁשַליִם ֵּבית ִמְקָּדְׁש� ְּבִׂשְמַחת עוָלם, וְָׁשם נֲַעֶׂשה

ְלָפנֶי� ֶאת ָקְרְּבנות חובוֵתינּו, ִּכְמֻצָּוה ָעֵלינּו ְּבתוָרֶת�, ַעל יְֵדי מֶׁשה ַעְבֶּד� ִמִּפי ְכבוֶד�, ָּכָאמּור:
ּוְביום ִׂשְמַחְתֶכם ּוְבמוֲעֵדיֶכם ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם, ּוְתַקְעֶּתם ַּבֲחצוְצרות ַעל עולוֵתיֶכם וְַעל ִזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶכם, וְָהיּו
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ָלֶכם ְלִזָּכרון ִלְפנֵי ֱא-לֵהיֶכם, ֲאנִי ה' ֱא-לֵהיֶכם.
ִּכי ַאָּתה ׁשוֵמַע קול ׁשוָפר, ּוַמֲאִזין ְּתרּוָעה, וְֵאין ּדוֶמה ָּל�.
ָּברּו� ַאָּתה ה', ׁשוֵמַע קול ְּתרּוַעת ַעּמו יְִׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים.
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