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 פסוקי תורה

    פתיחה 'פסוק מס

ככתוב  1
ֶעד ִיְמֹלְךה'  בתורתך ם ו   )שמות טו/יח( .ְלֹעל 

ל ִק ֱאֹל ַוִיְזֹכר ה ְוֶאת כ  ל ַהַחי  ים ֶאת ֹנַח ְוֵאת כ 
ה ה ֲאֶשר ִאּתֹו ַבֵּתב  ים רּוַח ִק ַוַיֲעֵבר ֱאֹל ,ַהְבֵהמ 

ָאֶרץ  ִיםַעל  ה  ֹשכּו ַהמ   .ַוי 
 )בראשית ח/א(

ִקים  ַוְיִהי ַביֹום ַהְשִליִשי ִבְהֹית ַהֹבֶקר ַוְיִהי ֹקֹלת ּוְבר 
ר ְוֹקל  ה  ֵבד ַעל ה  נ ן כ  רְוע  ק ְמֹאד ֹשפ  ז  ל  ,ח  ַוֶיֱחַרד כ 

ם ֲאֶשר ַבַמֲחֶנה ע   .ה 
 )שמות יט/טז(

 ונאמר 2
ֵאלֹלא ִהִביט ָאֶון ְבַיֲעֹקב  ל ְבִיְשר  מ  ָאה ע   ,ְוֹלא ר 

 .בוֹ  ֶמֶלְךיו ִעמֹו ּוְתרּוַעת ק  ֱאֹל ה'
 )במדבר כג/כא(

םִק ַוִיְשַמע ֱאֹל ת   יםִק ֱאֹל ַוִיְזֹכר ,ים ֶאת ַנֲאק 
ק ְוֶאת ַיֲעֹקב ם ֶאת ִיְצח  ה   .ֶאת ְבִריתֹו ֶאת ַאְבר 

 )שמות ב/כד(
רַוְיִהי קֹול  ֵזק  ַהשֹפ  ֹמֶשה ְיַדֵבר  ,ְמֹאדהֹוֵלְך ְוח 

ֱאֹל  .ים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹולִק ְוה 
 )שמות יט/יט(

 ונאמר 3
רּון  ם ֶמֶלְךַוְיִהי ִבישֻׁ אֵשי ע  ַיַחד  ,ְבִהְתַאֵסף ר 
ֵאל  .ִשְבֵטי ִיְשר 

 )דברים לג/ה(
ֶאת ְבִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת ְבִריִתי  ְוז ַכְרִּתי

ם  ה  ק ְוַאף ֶאת ְבִריִתי ַאְבר   ,ֶאְזֹכרִיְצח 
ָאֶרץ   .ֶאְזֹכרְוה 

 )ויקרא כו/מב(
ם ֹרִאים אֶ  ע  ל ה   ת ַהּקֹוֹלת ְוֶאת ַהַלִפיִדםְוכ 

רְוֵאת קֹול  ֵשן ַהשֹפ  ר ע  ה  ם ,ְוֶאת ה  ע   ַוַיְרא ה 
נֻׁעּו ַוַיַעְמדּו ֹחק ַוי   .ֵמר 

 )שמות כ/טו(

 1פסוקי כתובים

4 
ובדברי 
 קדשך

 כתוב לאמר
יו ֵזֶכר )תהילים כב/כט( .ּוֹמֵשל ַבּגֹוִים ַהְמלּוכ ה ה'ִכי לַ  ה ְלִנְפְלֹאת  ש  ה ֱאֹל א/ד(י)תהילים ק ה'.ַחּנּון ְוַרחּום  ,ע  ל  הִק ע  רה' ְבקֹול  ,ים ִבְתרּוע   )תהילים מז/ו( .שֹופ 

ְךה'  ונאמר 5 ל  ֵבש  מ  ֵבש ל  ר ַאף ִּתכֹון  ה'ֵּגאּות ל  ֹעז ִהְתַאז 
 .ֵּתֵבל ַבל ִּתמֹוט

ַתן ִליֵרָאיו )תהילים צג/א( ם ְבִריתוֹ  ִיְזֹכר ,ֶטֶרף נ  רַבֲחֹצְצרֹות ְוקֹול  א/ה(י)תהילים ק .ְלעֹול  ִריעּו ִלְפֵני ַהֶמֶלְך ה' שֹופ   )תהילים צח/ו( .ה 

 ונאמר 6

ם  אֵשיֶכם ְוִהּנ ְשאּו ִפְתֵחי עֹול  ִרים ר  ְשאּו ְשע 
בֹוד ֶמֶלְךְוי בֹוא  בֹוד  ֶמֶלְךִמי ֶזה  .ַהכ  ִעזּוז  ה'ַהכ 
ה ה' ְוִגבֹור מ  אֵשיֶכם . ִּגבֹור ִמְלח  ִרים ר  ְשאּו ְשע 

ם ְוי ֹבא  בֹוד ֶמֶלְךּוְשאּו ִפְתֵחי עֹול  ִמי הּוא ֶזה . ַהכ 
אֹות הּוא  ה' בֹודַהכ   ֶמֶלְך ה ֶמֶלְךְצב  בֹוד ֶסל   .ַהכ 

ֶהם ְבִריתוֹ  ַוִיְזֹכר י(-)תהילים כד/ז יו ,ל  ד   )תהילים קו/מה( .ַוִיּנ ֵחם ְכֹרב ֲחס 
רִּתְקעּו ַבֹחֶדש   .ַבֵכֶסה ְליֹום ַחֵּגנּו שֹופ 

ט ֵלאֹלִכי ֹחק לְ  ֵאל הּוא ִמְשפ   .י ַיֲעֹקבקֵ ִיְשר 
 (ה-פא/ד)תהילים 

 ו(-)תהילים קנ/א פרק נוסף: הללויה ... - - ונאמר 

 פסוקי נביאים

7 
ועל ידי 
עבדיך 
הנביאים 
 כתוב לאמר

ֵאל ְוֹגֲאלֹו  ֶמֶלְך ה'ֹכה ָאַמר  אֹות ה'ִיְשר   ,ְצב 
ַדי ֵאין ֱאֹלִהים  .ֲאִני ִראשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון ּוִמַבְלע 

 )ישעיהו מד/ו(
את   ר  ֹלְך ְוק  ם ֵלאֹמרה  ַלִ ֹכה ָאַמר ה'  ,ְבָאְזֵני ְירּוש 

ַכְרִּתי ִיְך ֶלְכֵּתְך  ז  ְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת ְכלּוֹלת  ל 
ה ר ְבֶאֶרץ ֹלא ְזרּוע   .ַאֲחַרי ַבִמְדב 

 )ירמיהו ב/ב(
ל ֹיְשֵבי ֵתֵבל ְוֹשְכֵני ָאֶרץ ִרים ִּתְראּו  ,כ  ִכְנֹשא ֵנס ה 

רְוִכְתֹקַע  עּו שֹופ   .ִּתְשמ 
 )ישעיהו יח/ג(

ו ונאמר 8 לּו מֹוִשִעים ְבַהר ִציֹון ִלְשֹפט ֶאת ַהר ֵעש   ,ְוע 
ה לַ  ְית   .ַהְמלּוכ ה ה'ְוה 

 )עובדיה כא(
ִיְך ְוז ַכְרִּתי ְך ִביֵמי ְנעּור   ,ֲאִני ֶאת ְבִריִתי אֹות 

ם ְך ְבִרית עֹול   .ַוֲהִקמֹוִתי ל 
 )יחזקאל טז/ס(

ַקע  י ה ַביֹום ַההּוא ִיּת  רְוה  אּו  ְבשֹופ  דֹול ּוב  ּג 
ִים ִחים ְבֶאֶרץ ִמְצר  ֹאְבִדים ְבֶאֶרץ ַאשּור ְוַהִּנד   ,ה 

ל ִ   .םיִ ְוִהְשַּתֲחוּו ַלה' ְבַהר ַהֹּקֶדש ִבירּוש 
 )ישעיהו כז/יג(

י ה  ונאמר 9 ָאֶרץ ְלֶמֶלְך ה'ְוה  ל ה   ַביֹום ַההּוא ִיְהֶיה ,ַעל כ 
ד ה' ד ּוְשמֹו ֶאח   .ֶאח 

 )זכריה יד/ט(
ִעיםֲהֵבן ַיִּקיר ִלי אֶ   ְפַרִים ִאם ֶיֶלד ַשֲעשֻׁ

 ,עֹוד ז ֹכר ֶאְזְכֶרּנּוִכי ִמֵדי ַדְבִרי בֹו 
ם ה' מּו ֵמַעי לֹו ַרֵחם ֲאַרֲחֶמּנּו ְנאֻׁ  .ַעל ֵכן ה 

 )ירמיהו לא/יט,
 סוף הפטרת יום שני(

ק ִחּצֹו ַוה' אֱ  ר  א ַכב  ֶאה ְוי צ  ים ִק ֹלַוה' ֲעֵליֶהם ֵיר 
ר ן ַבשֹופ  ַלְך ְבַסֲערֹות ֵּתימ  ע ְוה  אֹות ה' .ִיְתק   ְצב 

 י ֵגן ֲעֵליֶהם
 טו(-)זכריה ט/יד
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ר לאמ בוכת
 / כאמור

ֵאל ה' ֱאֹל דקֵ ְשַמע ִיְשר   )דברים ו/ד( .ינּו ה' ֶאח 
ֶהם ְבִרית ִראֹשִנים ֲאֶשר הֹוֵצאִתי  ְוז ַכְרִּתי ל 

ם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ֶהם  ,ֹאת  ִלְהיֹות ל 
 .ים ֲאִני ה'ִק ֵלאֹל

 2)ויקרא כו/מה(

ְדֵשֶכם  אֵשי ח  ּוְביֹום ִשְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְבר 
 ,ִזְבֵחי ַשְלֵמיֶכם ּוְתַקְעֶּתם ַבֲחֹצְצֹרת ַעל ֹעֹלֵתיֶכם ְוַעל

רֹון ִלְפֵני ֱאֹל ֶכם ְלִזכ  יּו ל   .יֶכםקֵ יֶכם ֲאִני ה' ֱאֹלקֵ ְוה 
 2,3)במדבר י/י(

 ֲהפֹוך! ֲהפֹוך! ך!פוֹ הֲ  ההערות בתחתית הטבלה, בעמ' הבא.
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 מלכויות.רמז ל -" אני ה' אלוקיכםזכרונות, "רמז ל -" והיו לכם לזיכרוןשופרות, "רמז ל -" ותקעתם. והמעיין בפסוק הזה, שהוא פסוק הסיום והשיא של כל "מלכויות, זכרונות ושופרות", ימצא ששלושתם רמוזים בו: "3
 . מה שבסוגריים מרובעות מדולג כשראש השנה חל בשבת.4
 הפיוט הזה אינו מופיע במחזורי עדות המזרח. . 5
 
 על כל העולם כולו, בראש השנה ובמהלך כל השנה כולה., על עצמנו ושמורות למלך מלכי המלכים הקב"ה. הזכות היחידה השמורה לנו היא הזכות להמליכו הזכויות כל ©
 

 
 

 *          *           * 
 

 מצות שופר בראש השנה
 

 : ובחודש השביעי באחד לחודש מקרא קודש יהיה לכם ... יום תרועה יהיה לכם.)במדבר כט/א(מצות עשה של תורה לתקוע בראש השנה בשופר, שנאמר 
 

 :דכתב הרמב"ם בהלכות תשובה ג/
כרו בוראכם, אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם זרו בתשובה וז  פשו במעשיכם וח  רדמתכם וח   כלומר עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מת ה,רמז יש בהיא, אע"פ שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב 

 .ם ומעלליכם ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובהטיבו דרכיכביטו לנפשותיכם וה  ה   ,בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל
 

 :ניםייש בזה עשרה עני ,לתקוע בשופר בר"ה 'ונו הבורא יתיומה שצגאון: כתב רבי סעדיה 
המלכים  םוכן עושי ,ולם ומלך עליולת הבריאה שבו ברא הקב"ה את העימפני שהיום היה תח ין הראשוןיהענ
התחלת מלכותם. וכן אנו  קוםמל לפניהם בחצוצרות ובקרנות להודיע ולהשמיע בכ םלת מלכותם שתוקעייבתח

 בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה'. ו(/צח לים)תהיום זה. וכך אמר דוד ית' בממליכין עלינו את הבורא 
כמי שמזהיר  ,כי יום ר"ה הוא ראשון לעשרת ימי תשובה ותוקעין בו בשופר להכריז על ראשנו שנין היהעני

לה יואומר כל הרוצה לשוב ישוב ואם לאו אל יקרא תגר על עצמו. וכן עושין המלכים מזהירין את העולם תח
 ם וכל העובר אחר האזהרה אין שומעין לו טענה.יהבגזירות

וקול שופר חזק מאד. ונקבל על עצמנו מה  טז(/)שמות יטעמד הר סיני שנאמר בו מאת להזכירנו  ין השלישייהענ
 בלו אבותינו על עצמם נעשה ונשמע.ישק
ושמע השומע את קול השופר  ד(/לג קאל)יחזשנאמר  ,להזכירנו דברי הנביאים שנמשלו כתקיעת שופר ין הרביעייהענ

 לט.יוהוא נזהר נפשו מ ,דמו בראשו יהיה ,קחהויא חרב ותותבוולא נזהר 
כי קול  יט(/)ירמיה דכמו שנאמר  ,ביםירבן בית המקדש וקול תרועת מלחמת האויוחאת להזכירנו  חמישיין היהענ

 ן בית המקדש.יעל בניית' וכשאנו שומעים קול השופר נבקש מאת השם  ,נפשי תרועת מלחמה ת  שופר שמע
 

 
 

 
ויעלה  ,נפשו לשמים וכן אנחנו נמסור נפשנו על קדושת שמואת יצחק שמסר  להזכירנו עקידת שייהש יןיהענ

 זכרוננו לפניו לטובה.
כי כך הוא טבע השופר מרעיד  ית', ר עצמנו לפני הבוראוכשנשמע תקיעת השופר נירא ונחרד ונשב ין השביעייענה

 ם לא יחרדו.תקע שופר בעיר וע  יאם י ו(/)עמוס גכמו שנאמר  ,ומחריד
קרוב יום ה' הגדול קרוב ומהר  טז(/)צפניה אשנאמר בו  ,יום הדין הגדול ולירא ממנו נו אתלהזכיר ין השמינייהענ

 מאד יום שופר ותרועה.
תקע יוהיה ביום ההוא י יג(/כז ו)ישעיה שנאמר בו ,בוץ נדחי ישראל ולהתאוות אליוילהזכירנו ק תשיעיין היענה

 בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור וכו'.
... רץ א  ושוכני כל יושבי תבל  ג(/יח ו)ישעיהשנאמר בה  ,להזכירנו תחיית המתים ולהאמין בה ריעשיין היוהענ

 עו.כנשוא נס הרים תראו וכתקוע שופר תשמ  

  . תד ו י ו כ ל  מ
ם ע ב  ל ו ש מ ת ) ש ו ד ( ק ם ו י .  ה תה ו נ ו ר כ .  ז תו ו ר פ  שו

 בשופר גדול לחרותנו ... תקע אלוקינו ואלוקי אבותינו, בזיכרון טוב לפניך ... זכרנו אלוקינו ואלוקי אבותינו, ...על כל העולם כולו בכבודך  מלוך אלוקינו ואלוקי אבותינו, תפילת סיום

 ברוך אתה ה', מלך על כל הארץ, ברכת סיום
 ישראל ויום הזיכרון.)השבת ו(מקדש 

 תרועת עמו ישראל ברחמים.קול  שומע ברוך אתה ה', ברוך אתה ה', זוכר הברית.

 ברוב בתי
 הכנסת, רק
 בחזרת הש"ץ

 [תשר"ת, תש"ת, תר"ת תשר"ת, תש"ת, תר"ת תשר"ת, תש"ת, תר"ת שופר ]תקיעת4

 פיוטים

אם כבנים, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים. 
 -רחם אב על בנים, ואם כעבדים כרחמנו  -אם כבנים  אם כעבדים:

 לך תלויות עד שתחננו ותוציא כאור משפטנו איום, קדוש.עינינו 

ורי עולמים. אם כבנים, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצ
 -רחם אב על בנים, ואם כעבדים כרחמנו  -אם כבנים  אם כעבדים:

 עינינו לך תלויות עד שתחננו ותוציא כאור משפטנו איום, קדוש.

ורי עולמים. אם כבנים, ט כל יצהיום הרת עולם, היום יעמיד במשפ
 -רחם אב על בנים, ואם כעבדים כרחמנו  -אם כבנים  אם כעבדים:

 עינינו לך תלויות עד שתחננו ותוציא כאור משפטנו איום, קדוש.
יך אל רם ונישא. מבין ומאזין מביט שת שפתינו יערב לפנרא]4,5

 [.מלכויותינולקול תקיעתנו, ותקבל ברחמים וברצון סדר  ומקשיב

יך אל רם ונישא. מבין ומאזין מביט שת שפתינו יערב לפנרא]4,5
 [.ותינוזכרונלקול תקיעתנו, ותקבל ברחמים וברצון סדר  ומקשיב

יך אל רם ונישא. מבין ומאזין מביט שת שפתינו יערב לפנרא]4,5
 [.ותינושופרלקול תקיעתנו, ותקבל ברחמים וברצון סדר  ומקשיב

ך ֶש ְמ ֶה  "ְרֵצה..." שופרות, מעל"ד.תפילת הפתיחה של  זכרונות, מעל"ד. פילת הפתיחה שלת ַה


