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.קֹדֶ שׁ- ִמ ְק ָרא,זִ כְ רוֹן ְתּרוּעָ ה-- י ְִהיֶה ָלכֶם שַׁ בָּ תוֹן, בַּ חֹדֶ שׁ הַ ְשּׁבִ יעִ י בְּ ֶאחָ ד ַלחֹדֶ שׁ: לֵאמֹר,בְּ נֵי י ְִשׂ ָר ֵאל-כד דַּ בֵּ ר ֶאל, ויקרא כג.1
 אמר רבה אמר הקב"ה אמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות מלכיות כדי שתמליכוני: מסכת ראש השנה לד עמוד ב.2
.עליכם זכרונות כדי שיבא לפני זכרוניכם לטובה ובמה בשופר
 וְ עַ ל זִ בְ חֵ י שַׁ לְמֵ יכֶם; וְ הָ יוּ ָל ֶכם לְזִ כָּרוֹן,ֹ�תיכֶם
ֵ וּת ַקעְ ֶתּם בַּ חֲ צֹצְ רֹת עַ ל ע
ְ -- וּבְ ָראשֵׁ י חָ ְדשֵׁ יכֶם,י וּבְ יוֹם ִשׂ ְמחַ ְתכֶם וּבְ מוֹעֲדֵ יכֶם, במדבר י.3
. אֲ נִי ה’ אלקיכֶם,לִפְ נֵי אלקיכֶם
מ"ג{ אני ה' אלקיכם ובחדש השביעי זו,כ"ב: מנין שאומרים מלכיות תניא רבי אומר }ויקרא כ"ג: מסכת ראש השנה לב עמוד א.4
י'{ והיו לכם לזכרון לפני אלהיכם שאין תלמוד לומר אני:' רבי יוסי בר יהודה אומר אינו צריך הרי הוא אומר }במדבר י.מלכות
.ה' אלקיכם ומה תלמוד לומר אני ה' אלקיכם זה בנה אב לכל מקום שנאמר בו זכרונות יהיו מלכיות עמהן
 הריעו" )תהלים, כאמרו "הרנינו לאלהים עוזנו, בה יגילו במלכם, זכרון תרועה – זכרון תרועת מלך: כד, ספרנו על ויקרא כג.5
, כי חק לישראל הוא, כאמרו "תקעו בחדש שופר בכסא ליום חגנו, וזה מפני היותו יושב אז על כסא דין כמו שבא בקבלה,('ב:פ"א
 כאמרו, ויזכה אותנו בשפטו אותנו, שיטה כלפי חסד, וראוי לנו לשמוח אז יותר על שהוא מלכנו.('משפט לאלהי יעקב" )שם שם ד
.(כ"ב: הוא יושיענו" )ישעיהו ל"ג, ה' מלכנו, ה' מחוקקנו,"כי ה' שופטנו
A remembrance of the Royal t’ruah. When jubilating toward one’s king, one employs these blasts on the trumpets or
shofars to demonstrate such regard for one’s king. Compare Psalms 81,2“ ,! הרנינו, הרניני לאלוקים עוזנוstir up jubilation
to God, our strength, raise a shout!” The expression , זכרוןis an allusion to the fact that on this date God sits on the
throne of Justice remembering the deeds of each one of His subjects and evaluating them as a judge. This is why the
Talmud in Rosh Hashanah 8 calls on us to recite verse 4 in the above mentioned chapter of Psalms which reads תקעו
“ , כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב,בחודש שפר בכסא ליום חגנוblow the horn on the new moon on the day the moon is
veiled, on our feast day, for it is a statute for Israel a ruling of the God of Yaakov.” On such days we have additional
reason to rejoice in the fact that He is our King, who inclines toward leniency, and is likely to find us as possessing
sufficient merit to pass this examination of the way we led our lives in the year just concluded. Isaiah expresses these
sentiments in referring to God as“ , ה' מלכנו, ה' מחוקקנו, כי ה' שופטנוfor the Lord is our Judge, the Lord is our lawgiver,
the Lord is our King” (Isaiah 33,22)
. לזכור לכם עקידת יצחק שקרב תחתיו איל, זכרון תרועה – זכרון פסוקי זכרון ופסוקי שופרות: כד, רש"י על ויקרא כג.6
THERE SHALL BE UNTO YOU] A  זכרוןOF SOUNDING THE CORNET – a mention ( )זכרוןof Biblical verses which speak of
the Divine remembrance and Biblical verses which have reference to the blowing of the Shofar (a ram's horn) on the
occasion of important historical events (Sifra; Rosh Hashanah 32a) that I may recall to memory ( )זכרוןfor you the
offering (lit., the "Binding") of Isaac in whose stead a ram was offered (cf. Rosh Hashanah 16a) having been caught by
its horn)שופר
 אמר רבי אבהו למה תוקעין בשופר של איל אמר הקדוש ברוך הוא תקעו לפני בשופר של איל כדי: מסכת ראש השנה טז עמוד א.7
.שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפני
Similarly, Rabbi Abbahu said: Why does one sound a blast with a shofar made from a ram’s horn on Rosh HaShana?
The Holy One, Blessed be He, said: Sound a blast before Me with a shofar made from a ram’s horn, so that I will
remember for you the binding of Isaac, son of Abraham, in whose stead a ram was sacrificed, and I will ascribe it to
you as if you had bound yourselves before Me.
1

 והתקיעה מכניס זכות ישראל מה שנחלו, כמו שאמרו פ"ק דר"ה, להזכיר זכות העקדה שופר של איל: כד, משך חכמה ויקרא כג.8
 שבניו עוקדים כל תאותיהם, זהו זכות עקדה, ולביזה עבור שם השי"ת כי נקרא עליהם, למסור עצמם לחרפה ולמכה,מיצחק
, כי בנ"י והשי"ת המה כשני אוהבים נאמנים, והנה ידוע.והרגשותיהם ושאלות החיים על מוקד אהבת השם ותורתו

 כְּ ֶנגֶד ִתּ ְשׁעַ ה ַאזְ כָּרוֹת שֶׁ ָא ְמ ָרה חַ נָּה: הָ נֵי ֵתּשַׁ ע ְדּר ֹאשׁ הַ שָּׁ נָה כְּ ֶנגֶד ִמי? אֲ מַ ר ִרבִּ י יִצְ חָ ק ְדּ ִמן ַק ְר ִטיגְ נִין: מסכת ברכות דף כט עמוד א.9
. ָרחֵ ל וְ חַ נָּה, בְּ ר ֹאשׁ הַ שָּׁ נָה נִפְ ְקדָ ה שָׂ ָרה: דַּ אֲ מַ ר מָ ר,בִּ ְתפִ לּ ָָתהּ
The Gemara asks further: Corresponding to what were these nine blessings of the Rosh HaShana additional prayer
instituted? Rabbi Yitzḥak of Kartignin said: They correspond to the nine mentions of God’s name that Hannah said in
her prayer (I Samuel 2:10). The connection between Hannah’s prayer and Rosh HaShana is based on what the Master
said: On Rosh HaShana, Sarah, Rachel, and Hannah were remembered and the divine decree that they would conceive
their sons was issued.
,’ ָקדוֹשׁ כַּה-ב ֵאין, א ב.� כִּ י שָׂ מַ ְח ִתּי בִּ ישׁוּעָ ֶת,אוֹיְבַ י- ָרמָ ה ַק ְרנִי בַּ ה’; ָרחַ ב פִּ י עַ ל,’ עָ לַץ לִבִּ י בַּ ה, וַתּ ֹאמַ ר,א ו ִַתּ ְת ַפּלֵּל חַ נָּה, שמואל א ב.10
 ולא )וְ לוֹ( נ ְִתכְּ נוּ,’ כִּ י ֵאל דֵּ עוֹת ה: יֵצֵ א עָ ָתק ִמפִּ יכֶם, ַתּ ְרבּוּ ְתדַ בְּ רוּ גְּ בֹהָ ה גְ בֹהָ ה-ג ַאל, א ב. כֵּאלקינוּ,כִּ י ֵאין בִּ ל ְֶתּ�; וְ ֵאין צוּר
 וְ ַרבַּ ת,ע ֲָק ָרה ָילְדָ ה ִשׁבְ עָ ה- עַ ד, ְוּרעֵ בִ ים חָ דֵ לּוּ,ה ְשׂבֵ עִ ים בַּ לֶּחֶ ם נ ְִשׂכָּרוּ, א ב. ָאזְ רוּ חָ יִל, חַ ִתּים; וְ נִכְ שָׁ לִים,ד ֶקשֶׁ ת גִּ בּ ִֹרים, א ב.ֲעלִלוֹת
,ח מֵ ִקים מֵ עָ פָר דָּ ל, א ב. ְמרוֹמֵ ם- ַאף,מוֹרישׁ וּמַ ע ֲִשׁיר; מַ ְשׁפִּ יל
ִ ,’ז ה, א ב. ַויָּעַ ל,מוֹריד ְשׁאוֹל
ִ ;וּמחַ יֶּה
ְ  מֵ ִמית,’ו ה, א ב.בָּ נִים אֻ ְמ ָללָה
,ט ַרגְ לֵי חֲ ִסידָ ו י ְִשׁמֹר, א ב. ַויָּשֶׁ ת ֲעלֵיהֶ ם ֵתּבֵ ל, כִּ י לַה’ ְמצ ֵֻקי ֶא ֶרץ: וְ כִ סֵּ א כָבוֹד ַינ ְִחלֵם,נ ְִדיבִ ים-ְהוֹשׁיב עִ ם
ִ  ל,מֵ ַא ְשׁפֹּת י ִָרים ֶאבְ יוֹן
 וְ י ֵָרם,עֹז לְמַ לְכּוֹ- ָא ֶרץ; וְ י ִֶתּן- י ִָדין ַאפְ סֵ י,’ה-- עָ לָו בַּ שָּׁ מַ יִם י ְַרעֵ ם,י ה’ יֵחַ תּוּ ְמ ִריבָ ו, א ב. ִאישׁ- יִגְ בַּ ר, ַל ֹא בְ כֹח- כִּ י:ְוּרשָׁ עִ ים בַּ חֹשֶׁ � יִדָּ מּוּ
.ֶק ֶרן ְמ ִשׁיחוֹ
 ְקדֻשַּׁ ת. ַתוֹקע
ֵ  וְ ֵאינוֹ, וְ כוֹלֵל מַ לְכוּיוֹת עִ מָּ הֶ ן,וּקדֻשַּׁ ת הַ שֵּׁ ם
ְ  אוֹמֵ ר ָאבוֹת וּגְ בוּרוֹת, סֵ דֶ ר בְּ ָרכוֹת: מסכת ראש השנה פרק ד משנה ה.11
, ָאמַ ר לוֹ ַרבִּ י ע ֲִקיבָ א.נוּרי
ִ  ִדּבְ ֵרי ַרבִּ י יוֹחָ נָן בֶּ ן, וְ אוֹמֵ ר עֲבוֹדָ ה וְ הוֹדָ ָאה וּבִ ְרכַּת כֹּהֲ נִים. ַתוֹקע
ֵ ְ ו, שׁוֹפָרוֹת. ַתוֹקע
ֵ ְ ו, זִ כְ רוֹנוֹת. ַתוֹקע
ֵ ְ ו,הַ יּוֹם
. ַתוֹקע
ֵ ְ ו, וְ כוֹלֵל מַ לְכוּיוֹת עִ ם ְקדֻשַּׁ ת הַ יּוֹם,וּקדֻשַּׁ ת הַ שֵּׁ ם
ְ  ֶאלָּא אוֹמֵ ר ָאבוֹת וּגְ בוּרוֹת. לָמָּ ה הוּא מַ זְ כִּ יר,תוֹקעַ לַמַּ לְכוּיוֹת
ֵ ִאם ֵאינוֹ
. וְ אוֹמֵ ר עֲבוֹדָ ה וְ הוֹדָ ָאה וּבִ ְרכַּת כֹּהֲ נִים. ַתוֹקע
ֵ ְ ו, שׁוֹפָרוֹת. ַתוֹקע
ֵ ְ ו,זִ כְ רוֹנוֹת

The order of the blessings of the additional prayer on Rosh HaShana is as follows: One recites the blessing of the
Patriarchs, the blessing of God’s Mighty Deeds, and the blessing of the Sanctification of God’s Name, all of which are
recited all year long. And one includes the blessing of Kingship, containing many biblical verses on that theme, with
them, i.e., in the blessing of the Sanctification of God’s Name, and he does not sound the shofar after it.
Next, one adds a special blessing for the Sanctification of the Day, and sounds the shofar after it; followed by the
blessing of Remembrances, which contains many biblical verses addressing that theme, and sounds the shofar after it;
and recites the blessing of Shofarot, which includes verses that mention the shofar, and sounds the shofar after it. And
he then returns to the regular Amida prayer and recites the blessing of God’s Service and the blessing of Thanksgiving
and the Priestly Blessing. This is the statement of Rabbi Yoḥanan ben Nuri.
Rabbi Akiva said to him: If one does not sound the shofar for the blessing of Kingship, why does he mention it? Rather,
the order of the blessings is as follows: One recites the blessing of the Patriarchs and that of God’s Mighty Deeds and
that of the Sanctification of God’s Name. He subsequently includes the blessing of Kingship in the blessing of the
Sanctification of the Day, and sounds the shofar. Next he recites the blessing of Remembrances, and sounds the shofar
after it, and the blessing of Shofarot and sounds the shofar after it. He then recites the blessing of God’s Service and the
blessing of Thanksgiving and the Priestly Blessing.

 מֵ עֲשָׂ ָרה שׁוֹפָרוֹת, מֵ עֲשָׂ ָרה זִ כְ רוֹנוֹת, ֵאין פּוֹחֲ ִתין מֵ עֲשָׂ ָרה מַ לְכוּיוֹת: משנה ראש השנה פרק ד משנה ו.12
2

One does not recite fewer than ten verses in theblessing of Kingship, or fewer than ten verses in the blessing of
Remembrances, or fewer than ten verses in the blessing of Shofarot

 .13מסכת ראש השנה דף לב עמוד א :הני עשרה מלכיות כנגד מי אמר )רבי( כנגד עשרה הלולים שאמר דוד בספר תהלים הלולים
טובא הוו הנך דכתיב בהו }תהלים ק"נ:ג'{ הללוהו בתקע שופר.
רב יוסף אמר כנגד עשרת הדברות שנאמרו לו למשה בסיני ר' יוחנן אמר כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולם הי נינהו ויאמר.
)ויאמר( דבראשית ט' הוו בראשית נמי מאמר הוא דכתיב }תהלים ל"ג:ו'{ בדבר ה' שמים נעשו.
 .14תהילים קנ,א הַ לְלוּ-יָהּ :הַ לְלוֵּ -אל בְּ ָק ְדשׁוֹ; הַ לְלוּהוּ ,בִּ ְר ִקיעַ עֻזּוֹ.
קנ,ב הַ לְלוּהוּ בִ גְ בוּר ָֹתיו; הַ לְלוּהוּ ,כְּ רֹב גּ ְֻדלוֹ.
קנ,ג הַ לְלוּהוּ ,בְּ ֵת ַקע שׁוֹפָר; הַ לְלוּהוּ ,בְּ נֵבֶ ל וְ כִ נּוֹר.
קנ,ד הַ לְלוּהוּ ,בְּ תֹף וּמָ חוֹל; הַ לְלוּהוּ ,בְּ ִמנִּים וְ ֻעגָב.
קנ,ה הַ לְלוּהוּ בְ צִ לְצְ לֵי-שָׁ מַ ע; הַ לְלוּהוּ ,בְּ צִ לְצְ לֵי ְתרוּעָ ה.
הַ לְלוּ-יָהּ.
קנ,ו כֹּל הַ נְּשָׁ מָ הְ ,תּהַ לֵּל יָהּ:
.15
.16
.17
.18

שּׁפָר ,הוֹלֵ� וְ חָ זֵק ְמאֹד; מֹשֶׁ ה יְדַ בֵּ ר ,וְ הָ אלקים ַי ֲענֶנּוּ בְ קוֹל.
שמות יט,יט ַוי ְִהי קוֹל הַ ֹ
משנה אבות פרק ה משנה א :בַּ עֲשָׂ ָרה מַ אֲ מָ רוֹת נִבְ ָרא הָ עוֹלָם.
ְהוֹדיעַ כַּמָּ ה ִחבָּ תוֹ שֶׁ ל ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינוּ
משנה אבות פרק ה משנה ג :עֲשָׂ ָרה נ ְִסיוֹנוֹת נ ְִתנַסָּ ה ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינוּ עָ לָיו הַ שָּׁ לוֹם וְ עָ מַ ד בְּ ֻכלָּם ,ל ִ
עָ לָיו הַ שָּׁ לוֹם.
בוֹתינוּ בְ ִמצְ ַריִם ַועֲשָׂ ָרה עַ ל הַ יָּם .עֶ שֶׂ ר מַ כּוֹת הֵ בִ יא הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ� הוּא עַ ל
משנה אבות פרק ה משנה ד :עֲשָׂ ָרה נ ִִסּים ַנעֲשׂוּ לַאֲ ֵ
בוֹתינוּ ֶאת הַ מָּ קוֹם בָּ רוּ� הוּא בַ ִמּ ְדבָּ ר ,שֶׁ נֶּאֱ מַ ר )במדבר יד( ַו ְינַסּוּ א ִֹתי זֶה עֶ שֶׂ ר
הַ ִמּצְ ִריִּים בְּ ִמצְ ַריִם וְ עֶ שֶׂ ר עַ ל הַ יָּם .עֲשָׂ ָרה נ ְִסיוֹנוֹת נִסּוּ אֲ ֵ
פְּ עָ ִמים וְ ל ֹא שָׁ ְמעוּ בְּ קוֹלִי.

 .19תורה
בראשית ח,א ַויִּזְ כֹּר אלקיםֶ ,את-נֹחַ  ,וְ ֵאת כָּל-הַ חַ יָּה וְ ֶאת-כָּל-הַ בְּ הֵ מָ ה ,אֲ שֶׁ ר ִאתּוֹ בַּ ֵתּבָ ה; ַו ַיּעֲבֵ ר אלקים רוּחַ עַ ל-הָ ָא ֶרץַ ,ו ָיּשֹׁכּוּ הַ מָּ יִם] .ח,ב
ַויִּסָּ כְ רוּ מַ עְ ְינֹת ְתּהוֹם ,וַאֲ רֻ בֹּת הַ שָּׁ מָ יִם; ַו ִיּ ָכּלֵא הַ גֶּשֶׁ םִ ,מן-הַ שָּׁ מָ ִים[.
שמות ב,כד ַויּ ְִשׁמַ ע אלקיםֶ ,את-נַאֲ ָק ָתם; ַויִּזְ כֹּר אלקים ֶאת-בְּ ִריתוֶֹ ,אתַ -אבְ ָרהָ ם ֶאת-יִצְ חָ ק וְ ֶאתַ -י ֲעקֹב.
יתי ַאבְ ָרהָ םֶ ,אזְ כֹּר--וְ הָ ָא ֶרץ ֶאזְ כֹּר] .
יתי יִצְ חָ ק וְ ַאף ֶאת-בְּ ִר ִ
יתי ַיעֲקוֹב; וְ ַאף ֶאת-בְּ ִר ִ
ויקרא כו,מב וְ ָזכ ְַר ִתּיֶ ,את-בְּ ִר ִ
 .20כתובים:
ְאוֹתיו; חַ נּוּן וְ ַרחוּם ה’.
קיא,ד ֵזכֶר עָ שָׂ הְ ,לנִפְ ל ָ
ִיר ָאיו; יִזְ כֹּר לְעוֹלָם בְּ ִריתוֹ.
קיא,ה טֶ ֶרף ,נ ַָתן ל ֵ
קו,מה ַויִּזְ כֹּר לָהֶ ם בְּ ִריתוֹ; ַו ִיּנָּחֵ ם ,כְּ רֹב חֲ סָ דָ ו.
 .21נביאים:
לוּ�תיִ�--לֶכְ ֵתּ� ַאחֲ ַרי בַּ ִמּ ְדבָּ ר ,בְּ ֶא ֶרץ ל ֹא זְ רוּעָ ה.
ָ
ְעוּריִ�ַ ,אהֲ בַ ת כְּ
את בְ ָאזְ נֵי יְרוּשָׁ ַל ִם לֵאמֹר ,כֹּה ָאמַ ר ה’ָ ,זכ ְַר ִתּי לָ� חֶ סֶ ד נ ַ
ירמיהו יב,ב הָ �� וְ ָק ָר ָ
ימוֹתי לָ� ,בְּ ִרית עוֹלָם.
ְעוּריִ�; וַהֲ ִק ִ
אוֹת� ,בִּ ימֵ י נ ָ
יתי ָ
יחזקאל טז,ס וְ ָזכ ְַר ִתּי אֲ נִי ֶאת-בְּ ִר ִ
ירמיהו לא,יט הֲ בֵ ן י ִַקּיר לִי ֶאפְ ַריִםִ ,אם ֶילֶד שַׁ עֲשֻׁ עִ ים--כִּ יִ -מדֵּ י דַ בְּ ִרי בּוָֹ ,זכֹר ֶאזְ כְּ ֶרנּוּ עוֹד; עַ ל-כֵּן ,הָ מוּ מֵ עַ י לוַֹ --רחֵ ם אֲ ַרחֲ מֶ נּוּ ,נְאֻ ם-ה’.

 .22תהילים קמד,ג ה’--מָ הָ -אדָ ם ,ו ֵַתּדָ עֵ הוּ :בֶּ ן-אֱ נוֹשׁ ,ו ְַתּחַ ְשּׁבֵ הוּ .קמד,ד ָאדָ ם ,לַהֶ בֶ ל דָּ מָ ה; יָמָ יו ,כְּ צֵ ל עוֹבֵ ר.
 .23תהילים ח,ה מָ ה-אֱ נוֹשׁ כִּ יִ -תזְ כְּ ֶרנּוּ; וּבֶ ןָ -אדָ ם ,כִּ י ִתפְ ְקדֶ נּוּ ח,ו ו ְַתּחַ ְסּ ֵרהוּ ְמּעַ ט ,מֵ אלקים; וְ כָבוֹד וְ הָ דָ ר ְתּעַ ְטּ ֵרהוּ.
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