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 ....................................81...................................................................תמונות 

 

 

 מהו ראש השנה?

 אם נתבונן בתפילת מוסף של ראש השנה נבחין ברעיונות שונים כמו:

טובה  *מעמד של הכתרת המלך  *התעוררות *יום בריאת האדם *אימת הדין   *בקשות לשנה 

 לתשובה   *הזכרת זכויות   *עקדת יצחק *גאולה   *מעמד הר סיני ...

 

 מה קרה וקורה בראש השנה?

   .ראש השנה הוא יום ההולדת של האדם 

 בראש השנה ממליכים את ה' למלך 

 ראש השנה הוא יום הדין 

  תקיעה בשופר   -מצוותו של ראש השנה 

 

 המרכזית?  מהי המהות

 

ה' למלך  יום שבו מכתירים אתראש השנה הוא תורת החסידות מתמקדת במהותו המרכזית של 

 קבלת עול המלכות. -באמצעות עבודת האדם

 מדוע ההמלכה היא המהות ומרכזית?

 כיצד ההכתרה קשורה ליום הולדת האדם, ליום הזיכרון, ליום הדין, למעמד הר סיני ולגאולה?

 

 בעבר –ראש השנה 

 התפקיד והמטרה:

בראש השנה נברא האדם הראשון.  ה' הניח אותו בגן עדן "לעבדה ולשמרה". תפקידו של האדם הוא 

קיום באמצעות  מלכות ה'לעשות לו לה' דירה בתחתונים בעולם הזה. שבעולמנו התחתון תתגלה 

 ה'. שלמות הייעוד תהיה בביאת הגואל. מצוות

 הבטחת ה': 

 רכו כדי שיוכל למלא את שליחותו.לתת לאדם את כל צ

 ובפועל:

 ...יום ההמלכה -ביום זה קיבל האדם את מלכות ה' בפעם הראשונה 

כשנברא האדם הוא מיד קרא לכל הבריאה להמליך את ה' למלך "בואו נשתחווה ונכרעה .." הוא 

 קיבל את עול מלכות ה'.
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התחייב לקיימם ולהפוך את העולם ה' נתן לו מצוות )לא לאכול מפרי עץ הדעת והחיים(, והאדם 

 לדירה לה'.

 ...יום חשבון נפש  -ביום זה מרד האדם בה' בפעם הראשונה...וגם התחרט על מה שעשה

 ותשובה

  יום הדין –ביום זה ה' שפט את האדם ופסק את דינו 

 לאדם. -ביום זה ארע שיבוש בקשר בין מלך העולם 

 הסיבה: חטא האדם

 והתחיל מסע ארוך של גילוי השכינה שהסתלקה  ביום זה האדם גורש מגן עדן,

 זיכרון ליום ראשון... -ראש השנה בהווה

 

 התפקיד והמטרה:

באמצעות קיום  מלכות ה'לעשות לו לה' דירה בתחתונים בעולם הזה. שבעולמנו התחתון תתגלה 

 . שלמות הייעוד תהיה בביאת הגואל.מצוות ה'

 הבטחת ה':

 לסייע לאדם למלא את שליחותו "והיה אם שמוע..ונתתי גשמיכם בעיתם"

 ובפועל:

 ...'יום ההמלכה -ביום זה מקבלים מחדש את מלכות ה 

 כהכנה להמלכה: -עבודת האדם 

  האדם עורך חשבון נפש עד כמה הוא מקבל את המלכות ומקיים את מצוות ה' ושב בתשובה

 אם מרד .

 ורר את רצונו של ה' למלוך עלינו.מזכירים את זכויותינו כדי לע 

 במעמד הר סיני -מזכירים את מעמדנו: נבחרנו למלא את התפקיד של המלכת ה' בעולם 

   .מזכירים ומבקשים להגיע לייעוד: מלכות ה' בביאת הגואל 

 תוצאה': קבלת ההמלכה ע"י ה'

 פרטיעד כמה תתגלה מלכותו בעולם באופן כללי ולכל אחד באופן  –ביום זה ה' שופט 

בחסידות מוסבר שבכל שנה מסתלק רצון ה' מקיום העולם, בליל ראש השנה ה' שופט ודן עד כמה 

ראויים בני האדם לקבלת מלכות ה',  ונמשכת המשכה חדשה לשנה חדשה רק למחרת בתקיעת 

 השופר. 

 

 . 
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 לסיכום:

קבלת עול מלכות שמים היא מהותו של ראש השנה, וממנה נגזרים  נראה כי הכתרת ה' למלך על ידי  

שאר המוטיבים: ההתחייבות שלנו לה', התשובה )התיקון למרד במלך( המשפט )בהתייחס למרידה 

 ובהתייחס לתיקון וביחס לאופן המלוכה(, גילוי מלכות ה' לעתיד לבוא. 

  

הסתלקות מלכות ה', ובחינה מחודשת של – ראש השנה

 אופן מלכות ה' בעולם

: שלמות  התגלות מלכות ה' בעולם בביאת היעד 

 המשיח.

תיקון העולם ועצמו על ידי המלכת ה' בעולם על 

 קבלת עול מלכות שמים בקיום רצונו של ה'. ידי

קיים חוסר בקבלת 

השפע והברכה. 

 ישנו נתק וצמצום

היהודי  ממלא את 

 תפקידו
 היהודי מורד במלך

פגיעה בשליחות 

 קשיים ובעיות -ובקשר

חזרה בתשובה 

וקבלת המלכות 

מחדש בראש 

 השנה

 נקודת עצירה  שנתית  

 תוצאה

טוב רוחני  –תיקון וגילוי גילוי מלכות ה' בעולם 

 וגשמי.

 פתרון

 הבטחת ה' תפקיד היהודי
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 ומה הקשר לשופר?

  

 .לד, ב(:  אמר הקב"ה אמרו לפני בר"ה מלכיות זכרונות ושופרות הכתוב במסכת ראש השנה )ר"

השופר הוא    "זכרונות כדי שיבא לפני זכרוניכם לטובה ובמה בשופר .מלכיות כדי שתמליכוני עליכם

 כלי לביטוי המוטיבים המרכזיים של ראש השנה.  

 

 

  כדי להיות ראויים להמלכת ה' בעולם, בקולו הוא מעורר את האדם לתשובה כלי השופר הוא

 למלכות ה', הוא גם מזכיר את זכות האבות בדין. 

  'השופר מחבר בין עבר הווה ועתיד; הוא מזכיר לבני ישראל את מעמד ההתחייבות שלהם לה

 בהר סיני. הוא מזכיר להם את המשפט על הפרת ההתחייבות ומעוררם לתשובה בהווה. 

  תיקון העולם בשלמות בשמיעת שופרו של השופר גם מביע את התקווה להגיע לייעוד  של

 משיח
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 ו'-מיפוי לכיתות ג'  -( קבמצוות שופר בראש השנה )פרק 
 

 כתה ו כתה ה כתה ד כתה ג מוקדי ההוראה
     גדרי ההלכה

     מקור 
 v v v v 

     מי?
 ---- v --- --- ( טזחייב? )מי לא 

     מתי?
 יח יז; יח  יז; יח  מתי בתפילה

באיזה יום לא תוקעים 
 בשופר

 v   

     איך?
  v    (יב; טוסדר התקיעות )

מי שיצא ידי חובה ורוצה 
 (טז?)לנשים

---- --- v --- 

     במה?
ממה עשוי, צורתו של 

 השופר
 שופר שנסדק)י,יא(

v    

     מדוע? )טעם( 
 v  v v (ח)

     תפילות
תפילת מוסף+   התמצאות במחזור

התמצאות 
 כללית במזור

תפילת מוסף עין בפסוקים  
 ובמחזור

מושגים
2

     
 שופר 3מושגי תוכן

 תשובה
 שופר*   

 מחזור 

מלכויות זכרונות 

 ושופרות
  תקיעות, תשר"ת

 תפילת מוסף

 שופר*  
 תשובה*

 *שופרות מלכויות זכרונות
 *תשר"ת

 *תפילת מוסף
 תקיעות דמיושב/ דמעומד

 שופר*  
 תשובה*

שופרות   *מלכויות זכרונות
 *שופר

 *תפילת מוסף 
תקיעות דמיושב*, תקיעות 

 דמעומד* )מ(;
חזרה  מושגי בסיס

בתשובה 
 )ח(

מצווה 
מן 

 התורה
יצא ידי 

 חובה

 חזרה בתשובה* 
 יצא/להוציא ידי חובה*

 
   *מצווה מן התורה

 
    תקנת חכמים 

  
להבחין בין מצווה מן התורה; 

בהקשר לכל  -תקנת חכמים; מנהג

אחד מסוגי התקיעות )לאחר קריאת 

מצווה מן התורה, במוסף  -התורה

 תקנת חכמים -של שליח צבור
 

מצוות עשה נשים פטורות 
 ז(טשהזמן גרמא )

 תשובה*)לח(;
  ?(טוהפסק )להפסיק בדיבור )

חלק מן התנ"ך הכולל  – תורה
 –חמישה חומשי תורה 

האזכור לפסוקי התורה 
בתפילת מוסף "ובתורתך 

 כתוב".
חלק מן התנ"ך בו  – נביאים

מובאות נבואות הנביאים. 
האזכור לפסוקי הנביאים 

הוא "ועל ידי עבדיך 
 הנביאים".

חלק מן התנ"ך  – כתובים 
הכולל אחד עשר ספרים 
ביניהם תהילים, מגילות 

ועוד. האזכור לפסוקי 

                                                           
2
 בסוגריים מופיע הסעיף שבו מופיע המושג. ייתכן שיופיע גם בסעיפים נוספים. 
קודמות, יש לאזכר אותם בקצרה. ראו רשימת המושגים הנדרשים ללמד בהישגים מושגים המסומנים בכוכבית הם מושגים שנלמדו בשנים  3

 . כיתה ו' כיתה ה'   כיתה ד'   כיתה ג'  המצופים

 ההגדרות נמצאות במסמך המושגים הכללי הנמצא בעמוד של כל אחת מכיתות אלה.

יום בריאת  –מהותו של ראש השנה 

 האדם

יום בריאת  –מהותו של ראש השנה 

 האדם

יום בריאת  –מהותו של ראש השנה 

 האדם

יום בריאת  –מהותו של ראש השנה 

 האדם

יום בריאת  –מהותו של ראש השנה 

 האדם

http://meyda.education.gov.il/files/mazkirut_pedagogit/toshbammd/toc31.docx
http://meyda.education.gov.il/files/mazkirut_pedagogit/toshbammd/accomplishmentshalacha4.docx
http://meyda.education.gov.il/files/mazkirut_pedagogit/toshbammd/accomplishmentshalacha5.docx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchaneyMadafLamore02/MivchaneyChemed/ChemedTushba.htm
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 כתה ו כתה ה כתה ד כתה ג מוקדי ההוראה
הכתובים בתפילה הוא: 

 "ובדברי קדשך כתוב"
   4ערכים 

השופר  - 
כמוטיב 
להזכרת 

זכויות 
ביום 

 הדין: 
)משל 

הבגדים 
של 

"מציל 
המלך" 

  -שבגד
אילו של 
 אברהם(.

רצון –השופר 
 זעקת -להתקשר
הנשמה: 
 משמעות

הקול הפשוט 
 של

 השופר
 

לשוב לה': השופר מעורר 
 תשובה מתוך שמחהל

 של קרבת ה
 

השופר אמצעי לביטוי מהות 
 היום:

 "אמרו לפני מלכויות
 , כדי שתמליכוני עליכם

 זיכרונות כדי שיעלה
 זיכרונכם לפני ובמה?

 בשופר".

 
 

  

                                                           
4
 הערכים הם הרחבה והעמקה של הטעם לתקיעת שופר. 
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יחידת לימוד
5
 תפילת מוסף של ראש השנה– 

כיתות ה,ו
6

 

 

 

 

 

 

 יחידה זו כוללת:

 

 

 9................................................... מערך שיעור  .8

 81..........................................למיון פסוקים טבלה .2

 81................................דף לפענוח מבנה התפילה .1

 81.....................................דה בקבוצותודפים לעב .1

 81...........................................................תמונות .1

                                                           
5
 ו-במיפוי התכנים לכיתות ג -ראו רציונל וחומר עיוני ליחידה זו 
שרוצים להרחיב את נושא תפילת  . מורים שלא ביצעו משימה זו אומשימת הערכה במשנה לכתה ה'פעילות מתבססת על  6

 מוסף יכולים ללמד בכתה ו'.

 

https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/Learning-materials/magar/Pages/magar.aspx
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 שעות 1משך זמן היחידה: 

 מוקד הוראה: תפילת מוסף של ראש השנה

7מושגים:  
  

 

 מלכויות, זכרונות , שופרות  ;ברכות בתפילת מוסף ראש השנה ; תפילת  מוסף

 .האזכור לפסוקי התורה בתפילת מוסף "ובתורתך כתוב" –חלק מן התנ"ך הכולל חמישה חומשי תורה – תורה 
 .חלק מן התנ"ך בו מובאות נבואות הנביאים. האזכור לפסוקי הנביאים הוא "ועל ידי עבדיך הנביאים" – נביאים
האזכור לפסוקי הכתובים בתפילה הוא:  חלק מן התנ"ך הכולל אחד עשר ספרים ביניהם תהילים, מגילות ועוד. – כתובים

 "ובדברי קדשך כתוב"
 

 זיכרונות כדי שיעלה כדי שתמליכוני עליכם , "אמרו לפני מלכויות השופר אמצעי לביטוי מהות היום: ערכים: 

 בשופר". זיכרונכם לפני ובמה?

 האדם.תפילת מוסף של ראש השנה מבטאת  את מהות החג: המלכת ה' למלך באמצעות עבודת 

 מהלך השיעור 

 

 ה: פתיח1שלב 

 גירוי והצתה:

  נציג  את התמונות הבאות: איל, תשובה, כתר, הר סיני, שופר, מאזניים, בית המקדש )ראו נספחים

 לשיעור(, ונשאל איך התמונות   קשורות למצווה מן התורה בראש השנה?

  קשור לשופר.  בשלב זה צפוי לחילופין ניתן לתת לכל זוג תלמידים  ציור, ולברר כיצד הוא

 שהתלמידים לא יידעו מהם הקשרים למצוות השופר של חלק מהתמונות.

 הצהרה

   .כך הרבה נושאים חשובים ועיקריים  קשור לכל והוא השופר הוא המצווה של ראש השנה

כל כך  נראה איך השופר קשור  לנושאים נתבונן בתפילת מוסף ובשיעור זה  באמונה ובחיים שלנו. 

  קשור לראש השנה.  -חשובים באמונה ובחיים שלנו כיהודים, ואיך הגאלה, ומעמד הר סיני וכו'

                                                           
7
 .מסמך המושגיםהגדרת המושגים נמצאת ב 

https://edu.gov.il/mazhap/Talmud-toshba-mmd/Learning-materials/grade5/Pages/halacha5.aspx
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 : התנסות2שלב 

  :ר"ה  לד, מלכיות  זכרונות ושופרותלפני בראש השנה  אמרונרשום על הלוח:  " אמר הקב"ה( " .

 ב(   

 מתי אומרים? מה הכוונה " מלכויות, זכרונות ושופרות?  

 לענות על שתי שאלות אלה בזוגות. מתנסים

 

 : המשגה3שלב 

 ובמה ? בשופר" לטובה "מלכויות כדי שתמליכוני עליכם זכרונות : כדי שיעלה זכרונכם לפניי

  יח ףבסעינגדיר מהי תפילת מוסף וכן  את המושגים מלכויות זכרונות ושופרות באמצעות עיון. 

    ת פסוקי מלכויות זכרונות ושופרות.כה הקשורה לתקיעה בשופר בעת אמירנזהה את ההל

  תפילת מוסף תגלה לנו מה המשמעות של ראש השנה וכיצד הכל קשור שופר. כי נסכם 

 

 התמצאות במחזור התפילה -: ארגון פרטים4שלב 

 :משימות איתור במליאה 

 אחרונות( 3-ברכות ראשונות ו 3אילו חלקים בתחילה ובסוף דומים לכל תפילת שמונה עשרה. ) -

 איזה חלק מתאים לכלל תפילות מוסף שאתם מכירים )הזכרת הקרבנות(. -

שם נמצאים מלכויות זכרונות ושופרות. כל אחד מהחלקים מסתיים בברכה  -ולאחר הקרבנות -

 ולאחריו יש הפנייה לתקיעות שופר: תשר"ת, תש"ת, תר"ת.

 את תחילתו וסופו של כל חלק.תחמו התל' י 

  נפנה את התלמידים לדף המקורות שבו כתוב הנוסח של 'מלכויות, זכרונות ושופרות' בתפילת

בטבלה ימיינו את הפסוקים ו  ,דף לפענוח מבנה התפילהאת המשימות ב, ובאמצעותו ימלאו מוסף

ניתן לתת לכל טור למלא עמודה אחת של הטבלה ובמליאה נמלא את הטבלה  .למיון הפסוקים

 כולה.

 

 ודיווח במליאה עבודה בקבוצות–העמקה ויישום : 5שלב 
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 ניתן לעבוד בזוגות . ם: מלכויות ; זיכרונות או שופרותכל קבוצה תעמיק באחד מן החלקי

 דף משימה לכל קבוצה מצורף בהמשך. כאשר כל טור מקבל חלק אחר של התפילה.

 ו עבדו.כל קבוצה תתלה ותציג את הסמל/ הסיסמא שחיברו על מהות החלק בתפילה שעלי 

 מיפוי והסקה: 6שלב 

  מלכיות כדי שתמליכוני עליכם  נכתוב על הלוח את המשך הכתוב בגמרא:ככותרת..."

 לפני זכרוניכם לטובה ובמה בשופר..." זכרונות כדי שיבא

  נראה את התמונות, הסמלים והסיסמאות שהצגנו בתחילת השיעור. ונבקש מהתל' לסדר

שיתבטא הקשר ביניהם. ניתן לתת כמה ערכות ואת הסמלים שהכינו באופן אותם כך 

 תמונות וכל טור ימפה אותם בצורה שנראית לו וינמק.

 כל מיפוי יכול להתקבל אם הנימוק הגיוני .הערה: 

ננחה אותם למפות באמצעות הידע שצברו אודות תוכן הברכה. הם יכולים להיעזר 

 .בכותרות של הטבלה לצורך המיפוי

 )יש להוסיף כותרות, סמלים/ סיסמאות(דוגמא למיפוי: 

 ניתן למפות על  הלוח או על כל אמצעי אחר כמו בריסטול/ מחשב וכד'.

 

 

  

 הכל קשור למהות ראש השנה. נסיק מהו הקשר בין השופר לכלל התמונות וכיצד 

 שופר.התמונות מפעילות הפתיחה למצוות  משמעות הציטוט הוא ההסבר של הקשר של כל

מהחלקים יש התייחסות לעבר  את הסבר הציטוט, שימו לב! שבכל אחד התלמידים ינסחו 

 להווה ולעתיד.

 התשובה הצפויה:

 אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם:

ומלכותו גלויה העולם מתנהל טוב  -ה' מלך על כל העולם , וכאשר אנחנו מקבלים זאת 

 (דעתי)המשיח. וכמו שיהיה בביאת (עבר)םבתחילת בריאת העול -כמו  (הווה)
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 זכרונות כדי שיעלה זכרונכם לפני לטובה

, ובכל שנה ביום זה הוא בודק עד  אנחנו יודעם שה' משגיח וזוכר אותנו ואת כל מעשינו

 (עבר)אנחנו מזכירים את ברית ה', את זכויותינו ( הווה)מקיימים את ציווי ה'. כמה אנחנו

 )עתיד( בדין וה' ימלוך עלינו בגלוי.ומתחננים לה' שנזכה 

 ובמה ? בשופר

ממליכים אותו  (, עבר)במעמד סיני אנחנו מזכירים שבאמצעות השופר התגלתה מלכות ה'

 )בעתיד(באמצעות השופר כמלך בגאולה   יתגלהמצפים שו בהווה

 

 משוב וסגירה: 6שלב 

 שופר/ בקשר לתפילת מוסף? רוך סבב מה התחדש לי בקשר לתקיעתנע 

 מה לכוון בתפילה סימנייה ובה ציורים / סיסמה אותה הם בוחרים לזכור  רוציתלמידים ה

ן להשתמש בסיסמאות התפילה בראש השנה. ניתולשים במחזור או בזמן תקיעת השופר,  

 .של הקבוצות
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  –ושופרות  תמלכויות , זיכרונו

  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 ם, וגֹוָרֵלנֻו ָלֵתת ֻגְ הֶׁ ְלֵקנֻו ֻכָ ם חֶׁ א ש ָ

ָכל יק, וַׁ -ֻכְ ל ָורִׁ בֶׁ ים ְלהֶׁ ֲחוִׁ ֻתַׁ ש ְ ֵהם מִׁ ֶׁ רֻוְך ֲהמֹוָנם, ש  דֹוש  ֻבָ ֻקָ ים הַׁ ָלכִׁ ֻמְ ְלֵכי הַׁ ְך מַׁ לֶׁ ְפֵני מֶׁ ים לִׁ ים ֻומֹודִׁ ֲחוִׁ ֻתַׁ ש ְ ים ֻומִׁ ְחנֻו ֻכֹוְרעִׁ ֲאנַׁ

ים ָגְבֵהי ְמרֹומִׁ ת ֺעזֹֻו ֻבְ ינַׁ כִׁ ל, ֻוש ְ עַׁ ֻמַׁ ם מִׁ יִׁ מַׁ ָ ש ֻ ב ְיָקרֹו ֻבַׁ ַׁ ץ, ֻומֹוש  ם ְוֹיֵסד ָארֶׁ יִׁ מַׁ ָ ה ש  הֻוא נֹוטֶׁ ֶׁ ת  . הֻוא ֱאלקינֻו, ֵאין עֹוד,הֻוא, ש  ֱאמֶׁ

ים ֻבַׁ  י ְיָי הֻוא ָהֱאלֹהִׁ ָך ֻכִׁ ל ְלָבבֶׁ ֹבָת אֶׁ ֵ ֲהש  ֻיֹום וַׁ ְעֻתָ הַׁ תֹוָרתֹו: ְוָידַׁ תֻוב ֻבְ ֻכָ ס זֻוָלתֹו. ֻכַׁ פֶׁ נֻו, אֶׁ ְלֻכֵ ץ מַׁ ל ָהָארֶׁ ל ְועַׁ עַׁ ֻמַׁ ם מִׁ יִׁ מַׁ ָ ש ֻ

ת ֵאין עֹוד: חַׁ ֻתָ  מִׁ

רֶׁ  ְפאֶׁ תִׁ ְראֹות ְמֵהָרה ֻבְ ה ְלָך ְיָי ֱאלֵֹהינֻו, לִׁ ֻוֶׁ ן ְנקַׁ ל ֻכֵ ְלכֻות ְועַׁ מַׁ ן עֹוָלם ֻבְ ֻקֵ ֵרתֻון, ְלתַׁ ֻכָ רֹות יִׁ ים ֻכָ ילִׁ ץ, ְוָהֱאלִׁ ן ָהָארֶׁ ים מִׁ ֻלֻולִׁ יר ֻגִׁ ֲעבִׁ ת ֺעזֶָֻׁך , ְלהַׁ

ֵבי  ל יֹוש ְ ירֻו ְוֵיְדעֻו ֻכָ ֻכִׁ ץ. יַׁ ֵעי ָארֶׁ ש ְ ל רִׁ יָך ֻכָ ְפנֹות ֵאלֶׁ ָך, ְלהַׁ מֶׁ ש ְ ְקְראֻו בִׁ ר יִׁ ֵני ָבש ָ י, ְוָכל ֻבְ ֻדַׁ ַׁ יש  לְלָך ֻתִׁ -ֵתֵבל, ֻכִׁ ע ֻכָ ל -ְכרַׁ ע ֻכָ בַׁ ָ ש ֻ ְך, ֻתִׁ רֶׁ ֻבֶׁ

ְלכוֻ  ת ֹעל מַׁ ם אֶׁ לֻו ֺכֻלָ ֻבְ יקַׁ נֻו, וִׁ ֻתֵ ְמָך ְיָקר יִׁ ְכבֹוד ש ִׁ ֻפֹלֻו, ְולִׁ ְכְרעֻו ְויִׁ יָך ְיָי ֱאלֵֹהינֻו יִׁ ֹון. ְלָפנֶׁ י ָלש  ד. ֻכִׁ ם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָועֶׁ ְמלְֹך ֲעֵליהֶׁ ָך, ְותִׁ תֶׁ

יא, ֻוְלעֹוְלֵמי ָך הִׁ ֻלְ ֶׁ ְלכֻות ש  ֻמַׁ ָכבֹוד. הַׁ ְמלְֹך ֻבְ ד ֻתִׁ   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, כא(:  לא הִׁ

ר:  ֱאמַׁ  ְונֶׁ

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

תּוב ֵלאמר:  ָך ּכָ ש ְּ ֵרי ָקדְּ ִדבְּ  ּובְּ

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

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

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

ב ֻכָ ְך הַׁ לֶׁ ְתֵחי עוָלם, ְוָיבא מֶׁ אֻו ֻפִׁ ם ֻוש ְ יכֶׁ ֵ ים ָראש  ָערִׁ אֻו ש ְ  וד: ש ְ

ָלה בוד סֶׁ ֻכָ ְך הַׁ לֶׁ בוד, ה' ְצָבאות, הֻוא מֶׁ ֻכָ ְך הַׁ לֶׁ י הֻוא זֶׁה מֶׁ  )תהילים כד, ט( :  מִׁ
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תּוב ֵלאמר: ִביִאים ּכָ ֵדי ֲעָבֶדיָך ַהּנְּ ַעל יְּ   וְּ

ים י ֵאין ֱאלהִׁ ְלָעדַׁ ֻבַׁ ֲחרון ֻומִׁ י אַׁ ֲאנִׁ ון וַׁ אש  י רִׁ ָרֵאל ְוגֲאלו ה' ְצָבאות, ֲאנִׁ ש ְ ְך יִׁ לֶׁ ר ה' מֶׁ  עיהו מד, ו(יש: )ֻכה ָאמַׁ

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  זכריה יד, ט(: )ְוָהָיה ה' ְלמֶׁ

ָך ה' ֱאלהֵ  תוָרתְּ תּוב ֵלאמר:ּובְּ   ינּו ּכָ

ָ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 ל  ְוהִׁ און ֺעזֶָֻׁך עַׁ ר ֻגְ ֲהדַׁ ע ֻבַׁ ָך, ְוהופַׁ יָקרֶׁ ץ ֻבִׁ ל ָהָארֶׁ ל ֻכָ עַׁ

ְרֻתו, ְויאמַׁ  ה ְיצַׁ ֻתָ י אַׁ ל ְיצֻור, ֻכִׁ ין ֻכָ ְלֻתו, ְוָיבִׁ ה ְפעַׁ ֻתָ י אַׁ עֻול, ֻכִׁ ל ֻפָ ע ֻכָ ָך, ְוֵידַׁ ְרצֶׁ ֵבי ֵתֵבל אַׁ ל יוש ְ ֻפו, ֻכָ ָמה ְבאַׁ ָ ר ְנש  ֶׁ ר ֻכל ֲאש 

ְך, ֻומַׁ  לֶׁ ָרֵאל מֶׁ ש ְ ָלהה' ֱאלֵהי יִׁ ָ ֻכל ָמש    .ְלכֻותו ֻבַׁ

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 ה  קַׁ ֻתָ י אַׁ ת, ֻכִׁ ֱאמֶׁ ָך ֻבֶׁ ְלָעְבֻדְ

ת, ֻוְדָבְרָך  ים ֱאמֶׁ דמלכנו ֱאלהִׁ 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 שמבראשית, כי אין שכחה אַׁ

 לפני כסא כבודך, ואין נסתר מנגד עיניך.

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

ֵקד כָֻ  ֻפָ רון ְלהִׁ ֻ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 ש  ל רֻוחַׁ ָוָנפֶׁ

ית ְכלִׁ ֻיות ְלֵאין ֻתַׁ רִׁ ֲהמון ֻבְ ים וַׁ ֻבִׁ ים רַׁ ֲעש ִׁ זֵָֻכר מַׁ   .ְלהִׁ

ש ְ ֵמֵראש ִׁ  י חוק ְליִׁ 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 ָרֵאל הֻוא ית ֻכָ

ֲעקב ט ֵלאלֵהי יַׁ ֻפָ ש ְ   .מִׁ

לום, ֵאיזו ָלָרָעב, ְוֵאיזו ָלֻשבַׁ  ָ ש ֻ ב, ְוֵאיזו לַׁ רֶׁ חֶׁ ינות ֻבו ֵיָאֵמר ֵאיזו לַׁ דִׁ ֻמְ ל הַׁ ת. ְועַׁ וֶׁ ֻמָ ים ְולַׁ ֻיִׁ יָרם ְלחַׁ ְזֻכִׁ ֵקדֻו ְלהַׁ ֻפָ ֻיות ֻבו יִׁ ע, ֻוְברִׁ

ְצֲעֵדי ָגבֶׁ  ילות מִׁ ֲעלִׁ תו וַׁ יש  ֻוְפֺקֻדָ 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 בות ָאָדם מִׁ ְחש ְ ר. מַׁ

יש   ְלֵלי אִׁ עַׁ ְצֵרי מַׁ ְחֻבֻולוָתיו ְויִׁ   .ְותַׁ

ְלמֻו לָ  ֻ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 ְ ךְ אַׁ ים ֻבָ חוסִׁ ל הַׁ ח ֻכָ צַׁ   ,נֶׁ

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

ֲהָבה אַׁ ת נחַׁ ֻבְ ם אֶׁ ְרֻתָ  ְוגַׁ ֵני רועַׁ  ,ָזכַׁ ֻפְ ר מִׁ ש ָ ל ֻבָ ֵחת ֻכָ ַׁ ֻבֻול ְלש  ֻמַׁ ת ֵמי הַׁ יֲאָך אֶׁ ֲהבִׁ ים, ֻבַׁ ֲחמִׁ ֻוָעה ְורַׁ ר ְיש  ְדבַׁ ְפְקֵדהֻו ֻבִׁ ֻתִׁ וַׁ
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יָך ה' ֱאלֵהינוֻ  א ְלָפנֶׁ ְכרונו ֻבָ ן זִׁ ל ֻכֵ ם. עַׁ ְלֵליהֶׁ עַׁ ם  מַׁ ֻיָ חול הַׁ ֱאָצָאיו ֻכְ ֵבל ְוצֶׁ ְפרות ֻתֵ עַׁ ְרֻבות זְַׁרעו ֻכְ   .ְלהַׁ

כָּ  :ּכַ תוָרָתךְּ   תּוב ּבְּ

ל ָהאָ  ים רֻוחַׁ עַׁ ֲ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 םוַׁ יִׁ ֻמָ ֻכֻו הַׁ ש  ֻיָ ץ וַׁ   :רֶׁ

 בראשית ח, א()

ר:  ֱאמַׁ  ְונֶׁ

ים ְזֻכר ֱאלהִׁ ֻיִׁ ֲאָקָתם, וַׁ ת נַׁ ים אֶׁ ע ֱאלהִׁ מַׁ ש ְ ֻיִׁ ֲעקב וַׁ ת יַׁ ְצָחק ְואֶׁ ת יִׁ ְבָרָהם אֶׁ ת אַׁ יתו אֶׁ רִׁ ת ֻבְ  שמות ב, כד(:  )אֶׁ

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  שמות ו, ה(:  )ְוגַׁ

תּוב ֵלאמר: ָך ּכָ ש ְּ ֵרי ָקדְּ ִדבְּ   ּובְּ

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

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

ת ִביִאים ּכָ ֵדי ֲעָבֶדיָך ַהּנְּ ַעל יְּ   ּוב ֵלאמר:וְּ

ךְ  ְכֻתֵ ְך, לֶׁ לֻולָתיִׁ ת ֻכְ ֲהבַׁ ְך אַׁ יִׁ ד ְנעֻורַׁ סֶׁ י ָלְך חֶׁ ְרֻתִׁ ר ה' ָזכַׁ ם ֵלאמר ֻכה ָאמַׁ יִׁ לַׁ ָ ץ  ָהלְך ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ְירֻוש  רֶׁ אֶׁ ר ֻבְ ְדֻבָ ֻמִׁ י ֻבַׁ ֲחרַׁ אַׁ

 ירמיהו ב, ב(:  )לא ְזרֻוָעה

ר:  ֱאמַׁ  ְונֶׁ

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

 

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 ֻנֻו ְנֺאם ה'.ֲהֵבן יַׁ ֲחמֶׁ ֵחם ֲארַׁ   רַׁ

 (ירמיהו לא, יט)

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

י ה ים ֲאנִׁ ם ֵלאלהִׁ ְ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

 ויקרא כו, מה()

 

יךָ קינֻו ֵואלקלאֱ  רון טוב ְלָפנֶׁ ֻכָ זִׁ ם, ֻוְזָכר ָלנֻו ה'  ,י ֲאבוֵתינֻו, ָזְכֵרנֻו ֻבְ דֶׁ ֵמי קֶׁ ֵמי ש ְ ְ ש ֻ ים מִׁ ֲחמִׁ ֻוָעה ְורַׁ ת ְיש  ְפֺקֻדַׁ ֻוָפְקֵדנֻו ֻבִׁ

ר  הַׁ ינֻו ֻבְ ְבָרָהם ָאבִׁ ְעֻתָ ְלאַׁ ֻבַׁ ש ְ ר נִׁ ֶׁ בֻוָעה ֲאש  ְ ש ֻ ת הַׁ ד ְואֶׁ סֶׁ חֶׁ ת הַׁ ית ְואֶׁ רִׁ ֻבְ ת הַׁ יָך ֲעֵקָדה ֱאלֵהינֻו אֶׁ ה ְלָפנֶׁ ה. ְוֵתָראֶׁ ֻיָ ֻמרִׁ הַׁ

ֵלם,  ָ ֵלָבב ש  ות ְרצוְנָך ֻבְ ֲעש  ֲחָמיו לַׁ ש  רַׁ , ְוָכבַׁ חַׁ ְזֻבֵ ֻמִׁ י הַׁ ֻבֵ ל ֻגַׁ נו עַׁ ְצָחק ֻבְ ת יִׁ ינֻו אֶׁ ְבָרָהם ָאבִׁ ד אַׁ ָעקַׁ ֶׁ ת ש  יָך אֶׁ ֲחמֶׁ ֻו רַׁ ש  ְכֻבְ ן יִׁ ֻכֵ

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

ָאמֻור. וְ  ָך ֻכָ י ְכבודֶׁ ֻ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 ית ְוקַׁ רִׁ ם ֻבְ י ָלהֶׁ ְרֻתִׁ ָזכַׁ
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יִׁ  ְצרַׁ ץ מִׁ רֶׁ י אָתם ֵמאֶׁ ר הוֵצאתִׁ ֶׁ ים ֲאש  נִׁ אש  י הרִׁ ים, ֲאנִׁ ם ֵלאלהִׁ ְהיות ָלהֶׁ ם לִׁ ֻגויִׁ   .'ם ְלֵעיֵני הַׁ

יֻ  ְצָחק, ְלזְַׁרעו הַׁ ת יִׁ ֲ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 ְזֻכרֻכִׁ ים ֻתִׁ ֲחמִׁ רַׁ   .ום ֻבְ

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

 שופרות  .3

  
ךָ אַׁ  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 ל  ,ֻתָ ם ֻכָ ר. ֻגַׁ י טהַׁ ֻלֵ ְרֻפְ עַׁ ם ֻבְ ְגֵליָת ֲעֵליהֶׁ ְונִׁ

נוֻ  ְלֻכֵ לוְתָך מַׁ ֻגָ הִׁ , ֻבְ ֻךָ ֻמֶׁ ית ָחְרדֻו מִׁ ֵראש ִׁ ֻיות ֻבְ יָך, ֻוְברִׁ נֶׁ ֻפָ ֻלו ָחל מִׁ ְצוות.  ָהעוָלם ֻכֺ ָך ֻתוָרה ֻומִׁ ֻמְ ד ְלעַׁ ֻמֵ י ְללַׁ ינַׁ ר סִׁ ל הַׁ עַׁ

וָפר עֲ  ְגֵליָת, ֻוְבקול ש  ם נִׁ ים ֲעֵליהֶׁ קולות ֻוְבָרקִׁ . ֻבְ ֲהבות ֵאש  ֻלַׁ ָך מִׁ רות ָקְדש ְ ֻבְ ָך, ְודִׁ ת הוד קולֶׁ יֵעם אֶׁ מִׁ ש ְ ֻתַׁ ם הוָפְעֻתָ וַׁ   .ֵליהֶׁ

: תוָרָתךְּ תּוב ּבְּ ּכָ   ּכַ

י  יש ִׁ לִׁ ְ ש ֻ ֻיום הַׁ י בַׁ ְיהִׁ ֲחנֶׁ וַׁ ֻמַׁ ר ֻבַׁ ֶׁ ל ָהָעם ֲאש  ד ֻכָ ֱחרַׁ ֻיֶׁ ָפר ָחָזק ְמאד, וַׁ ל ָהָהר ְוקל ש  ֵבד עַׁ ים ְוָעָנן ֻכָ י קלת ֻוְבָרקִׁ ְיהִׁ ר וַׁ ֻבקֶׁ ְהית הַׁ   הֻבִׁ

 )שמות יט, טז(

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

ְמדוֻ  עַׁ ֻיַׁ ֺנעֻו וַׁ ֻיָ ְרא ָהָעם וַׁ ֻיַׁ ן, וַׁ ֵ ת ָהָהר ָעש  ָפר ְואֶׁ ש ֻ ם ְוֵאת קול הַׁ ידִׁ ֻפִׁ ֻלַׁ ת הַׁ ֻקולת ְואֶׁ ת הַׁ ים אֶׁ  )שמות כ, יד(   ֵמָרחק:ְוָכל ָהָעם ראִׁ

תּוב ֵלאמר:  ָך ּכָ ש ְּ ֵרי ָקדְּ ִדבְּ  ּובְּ

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

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

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

לְ  רב ֻגְֺדלו: הַׁ ְללֻוהֻו ֻכְ ְגבֻורָתיו. הַׁ  לֻוהֻו בִׁ

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

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

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

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

 

תּוב ֵלאמר: ִביִאים ּכָ ֵדי ֲעָבֶדיָך ַהּנְּ ַעל יְּ   וְּ

ש ְ  ם, ְוהִׁ ְ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 ש  ְוָהָיה ֻבַׁ ֻקדֶׁ ר הַׁ הַׁ ֲחוֻו לה' ֻבְ ֻתַׁ

ם: ָליִׁ ָ ירֻוש   כז, יג(ישעיהו )  ֻבִׁ



17 
 
 

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

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  יה ט, יד(זכר:  )וה' ֲעֵליהֶׁ

ם:   ה' ְצָבאות ָיֵגן ֲעֵליהֶׁ

ם:   ה' ְצָבאות ָיֵגן ֲעֵליכֶׁ

 ה' ְצָבאות ָיֵגן ָעֵלינֻו: 

ֻיֵם ָלנֻו ה' ֱאל ֺלֻיוֵתינֻו, ְוקַׁ ץ ֻגָ ֻבֵ א ֵנס ְלקַׁ דול ְלֵחרֻוֵתנֻו, ְוש ָ וָפר ֻגָ ש  ע ֻבְ קַׁ ָבר ֱאלֵהינֻו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינֻו, ֻתְ ֻדָ ת הַׁ ֵהינֻו אֶׁ

נוּ  ּתָ ַטחְּ ִהבְּ ֶ ָאמּור:  ש  בוָדךְּ ּכָ י כְּ , ִמּפִ ךְּ ּדָ ה ַעבְּ ֶ ֵדי מש  , ַעל יְּ תוָרָתךְּ  ּבְּ

ם, וְ  ְלֵמיכֶׁ ַׁ ְבֵחי ש  ל זִׁ ם ְועַׁ ל עלֵתיכֶׁ ֲחצְצרת עַׁ ם ֻבַׁ ְעֻתֶׁ ם ֻוְתקַׁ כֶׁ ֵ י ָחְדש  ֵ ם ֻוְבָראש  ם ֻוְבמוֲעֵדיכֶׁ ְתכֶׁ ְמחַׁ רון ֻוְביום ש ִׁ ֻכָ ם ְלזִׁ ָהיֻו ָלכֶׁ

ם י ה' ֱאלֵהיכֶׁ ם ֲאנִׁ ְפֵני ֱאלֵהיכֶׁ  (במדבר י, י):  לִׁ

 

 

ֵחרּוֵתנוּ  דול לְּ וָפר ּגָ ש  ַקע ּבְּ ין ַהּגוִים,  ,ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו, ּתְּ זּוֵרינּו ִמּבֵ ָקֵרב ּפְּ ֻלּיוֵתינּו, וְּ ץ ּגָ ַקּבֵ א ֵנס לְּ ש ָ וְּ

פּוצוֵתינוּ  ַחת עוָלם, וְּ  ּונְּ מְּ ש ִ ָך ּבְּ ש ְּ ּדָ ית ִמקְּ ַלִים ּבֵ ָ ִלירּוש  ה וְּ ִרּנָ ָך ּבְּ ִצּיון ִעירְּ ֵתי ָאֶרץ. ַוֲהִביֵאנּו לְּ ּכְּ רְּ ּנֵס ִמּיַ ה ּכַ ם ַנֲעש ֶ ָ ש 

בוֶדָך,  י כְּ ָך ִמּפִ ּדֶ ה ַעבְּ ֶ ֵדי מש  תוָרֶתָך, ַעל יְּ ה ָעֵלינּו ּבְּ ֻצּוָ מְּ נות חובוֵתינּו, ּכִ ּבְּ ָפֶניָך ֶאת ָקרְּ ָאמּורלְּ   :ּכָ

ֵמיכֶ  לְּ ַ ֵחי ש  ַעל ִזבְּ רות ַעל עולוֵתיֶכם וְּ ֲחצוצְּ ם ּבַ ּתֶ ַקעְּ יֶכם, ּותְּ ֵ ש  י ָחדְּ ֵ ָראש  מוֲעֵדיֶכם ּובְּ ֶכם ּובְּ ַחתְּ מְּ יום ש ִ ָהיּו ָלֶכם ּובְּ ם, וְּ

ֵני ֱאלֵהיֶכם, ֲאִני ה' ֱאלֵהיֶכם רון ִלפְּ ִזּכָ   .לְּ

רּועָ  וָפר, ּוַמֲאִזין ּתְּ וֵמַע קול ש  ה ש  י ַאּתָ ךְּ ּכִ ֵאין ּדוֶמה ּלָ   .ה, וְּ

ַרֲחִמים ָרֵאל ּבְּ רּוַעת ַעּמו ִיש ְּ וֵמַע קול ּתְּ ה ה', ש  רּוךְּ ַאּתָ   .ּבָ
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 טבלה למיון פסוקים

     
 

 

 

 

 מלכויות

__________________________ 

__________________________ 

 

 זכרונות

את ההשגחה  פסוקים המתארים

 על כל ברואיו הפרטית של ה'

 

 שופרות

פסוקים המתארים את התגלות ה' 

 ומשמעות השופר ביהדות בהר סיני

________ 

1 
ְמלְֹך"     "ה' יִׁ

 )שמות טו, יח(

______________________" 

  "______________________ 
 )בראשית ח, א( 

ָֹפר ָחָזק ְמֹאד  ""ְוֹקל ש 

 יט, טז( שמות)

ת" 2 ֻמֹו ֻוְתרֻועַׁ ְך ֻבוֹ  ה' ֱאלָֹהיו עִׁ לֶׁ  "מֶׁ

 )במדבר כג, כא(

ת ים אֶׁ ְזֻכֹר ֱאלֹהִׁ ֻיִׁ ת-"וַׁ יתֹו אֶׁ רִׁ -ֻבְ
ְבָרָהם"   אַׁ

 )שמות ב, כד(

______________________" 

  "______________________
 

 יט( שמות יט,)

ךְ " 3 לֶׁ רֻון מֶׁ ֺ יש  י בִׁ ְיהִׁ   "וַׁ

 )דברים לג, ה(

י  ְרֻתִׁ ת"ְוָזכַׁ ְבָרָהם -אֶׁ י ... אַׁ יתִׁ רִׁ ֻבְ
ְזֻכֹר" ץ אֶׁ ְזֻכֹר ְוָהָארֶׁ   אֶׁ

 )ויקרא כו, מב(

ת-"ְוָכל ים אֶׁ ... ְוֵאת  -ָהָעם ראִׁ
ָֹפר" ש ֻ   קֹול הַׁ

 )שמות כ, יד(

 כתובים

4 
י לַׁ  לֻוָכה" -"ֻכִׁ ֻמְ  ה' הַׁ

 )תהילים כב כט(

______________________" 

  "______________________ 

 )תהילים קיא, ד(

ֹוָפר" "ה' קֹול ש    ֻבְ

 )תהילים מז, ו(

5 
" אֻות ָלֵבש   "ה' ָמָלְך ֻגֵ

 )תהילים צג, א(

יתֹו"  רִׁ ְזֻכֹר ְלעֹוָלם ֻבְ  "יִׁ

 )תהילים קיא, ה(

ֹוָפר ֲחֹצְצרֹות ְוקֹול ש  יעֻו  "ֻבַׁ ָהרִׁ
ְך ה'.  לֶׁ ֻמֶׁ ְפֵני הַׁ  לִׁ

 )תהילים צח, ו(

6 
______________________" 

  "______________________ 

 )ישעיהו מד, יג(

יתֹו"  רִׁ ם ֻבְ ְזֻכֹר ָלהֶׁ ֻיִׁ  "וַׁ

 )תהילים קו, מה(

ֹוָפר ש  ש  ֹחדֶׁ ְקעֻו בַׁ ה ְליֹום  "ֻתִׁ סֶׁ ֻכֵ ֻבַׁ
נֻו." ֻגֵ  חַׁ

 )תהילים פא, ד(

 __ __ 

 פסוק נוסף
וָפר... ע ש  ֵתקַׁ ְללֻוהֻו ֻבְ  הַׁ

 ו(-)תהילים קנ, א

________ 

7 
ךְ ה' " לֶׁ ָרֵאל-מֶׁ ש ְ  "ְוֹגֲאלוֹ  יִׁ

 מד, ו( ישעיהו)

י ָלךְ " ְרֻתִׁ ר ה' ָזכַׁ ד  ֻכֹה ָאמַׁ סֶׁ חֶׁ
ךְ  יִׁ   "ְנעֻורַׁ

 ב, ב( ירמיהו)

______________________" 

  "______________________ 

 (ג יח, ישעיהו)

8 
______________________" 

  "______________________ 

 א כא( עובדיה)

י " ְרֻתִׁ תְוָזכַׁ י אֶׁ י-ֲאנִׁ יתִׁ רִׁ  "אֹוָתךְ  ֻבְ

 טז, ס( יחזקאל)

ע קַׁ ֻתָ הֻוא יִׁ ֻיֹום הַׁ ֹוָפר  "ָהָיה ֻבַׁ ש  ֻבְ
דֹול"   ֻגָ

 )ישעיהו כז, יג(

9 
ל" ְך עַׁ לֶׁ ל-ְוָהָיה ה' ְלמֶׁ ץ-ֻכָ " ָהָארֶׁ

 ט( זכריה יד,)

י" י ֻבֹו ָזֹכר-ֻכִׁ רִׁ ֻבְ י דַׁ ֻדֵ ֻנֻו  מִׁ רֶׁ ְזֻכְ אֶׁ
 "  עֹוד

 לא, יט( ירמיהו)

אדֹנָ  ְך  ה' י-"וַׁ ְתָקע, ְוָהלַׁ ֹוָפר יִׁ ש ֻ ֻבַׁ
יָמן"      ֲערֹות ֻתֵ סַׁ  ֻבְ

 (ט, יד זכריה)

________ 10 
______________________" 

  "______________________ 

 ד( ו, דברים)

ים" ֹנִׁ אש  ית רִׁ רִׁ ם ֻבְ י ָלהֶׁ ְרֻתִׁ  "ְוָזכַׁ

 )ויקרא כו, מה(

ם ל ֹעלֵֹתיכֶׁ ֲחֹצְצֹרת עַׁ ם ֻבַׁ ְעֻתֶׁ  "ֻוְתקַׁ

ם"  ְלֵמיכֶׁ ַׁ ְבֵחי ש  ל זִׁ    ְועַׁ

  י, י( במדבר)

מקור 
הפסוקים 

 בתנ"ך

נושא ותוכן 
 הברכה
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 דף לפענוח מבנה התפילה

  ,עיינו בפסוקים שבתפילה. שימו לב למילות הפתיחה לפני המובאות מהפסוקים בתורה

 בנביאים, ובכתובים.          

 לדוגמה: 

 "."ככתוב בתורתךהן:   התורהבתפילה, מילות הפתיחה לפסוקים מן  * 

 הדוגמה הכתובה למעלה:השלימו לפי  

 ".                                                "הן:  הכתוביםבתפילה, מילות הפתיחה לפסוקים מן  *

 ".                                                          "הן:                               בתפילה, מילות הפתיחה לפסוקים מן  *

   השלימו את החסר בעמודה הימנית של הטבלה, וכתבו את מראה המקום של הפסוקים כעת

 בתנ"ך )הספר, הפרק, הפסוק(.

    בין קטעי הפתיחה והסיום מובאים פסוקים מהתנ"ך. כל פסוק מסומן בצבע אפור ובסופו

 מצויין המקור בתנ"ך. 

 השופרות בטבלבעמודה של ברכת מלכויות/ זכרונות/  הפסוקים החסריםהשלימו את  .1

אלא רק כמה מילים מן הפסוק שבהן  ,אין צורך להעתיק את כל הפסוקלמיון פסוקים. 

 .שהדגשתםנכללת מילת המפתח 

בברכת  -תוכן הברכהאו את  נושא הברכהבטבלה: את  הכותרותהשלימו את החסר בשורת  .2

 ./ זכרונות/שופרותמלכויות
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 דף משימה לעבודה בקבוצות

מלכויות - קבוצה א  

  בדף המקורות ישנם קטעי הברכות: מלכויות; זיכרונות ושופרות מתוך תפילת מוסף של

 " שבדף המצורף.מלכויות"ברכות ב ראש השנה. עיינו

 ברכת מלכויות מורכבת מ:  .1

 קטע פתיחה, פסוקים מהתנ"ך וקטע סיום. 

 סמנו בקו אדום את תחילתו וסופו של קטע הפתיחה .א

 וסופו של קטע הסיום.סמנו בקו כחול את תחילתו  .ב

 ג. סמנו בעיגול משפט שנראה לכם מיוחד בקטע הפתיחה

 ד. סמנו בריבוע בקשה מיוחדת בקטע הפתיחה.

סמנו בעיגול בקטע הסיום בקשה מרגשת/ שאליה אתם מתחברים/ שאותה הייתם  .ה

 רוצים לזכור ועליה לכוון.

 ?מתאימות לברכת 'מלכויות'שלפניכם. אילו מהן תמונות התבוננו ב .2

   

 כתבו משפטים או פסוקים המתאימים לתמונה שבחרתם?

 יש תמונה נוספת שאותה ניתן לצייר בקשר לתפילה זו? איזו תמונה?  .3

 ציירו סמל או סיסמה המתאימים לתוכן ברכת מלכויות. .4

 

 

 תשובה
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 דף משימה לעבודה בקבוצות

 

זכרונות - בקבוצה   

  בדף המקורות ישנם קטעי הברכות: מלכויות; זיכרונות ושופרות מתוך תפילת מוסף של

 " שבדף המצורף.זכרונות"ברכות ב ראש השנה. עיינו

 ברכת זכרונות מורכבת מ:  .1

 קטע פתיחה, פסוקים מהתנ"ך וקטע סיום. 

 סמנו בקו אדום את תחילתו וסופו של קטע הפתיחה .א

 של קטע הסיום. סמנו בקו כחול את תחילתו וסופו .ב

 ג. סמנו בעיגול משפט שנראה לכם מיוחד בקטע הפתיחה

 ד. סמנו בריבוע בקשה מיוחדת בקטע הפתיחה.

סמנו בעיגול בקטע הסיום בקשה מרגשת/ שאליה אתם מתחברים/ שאותה הייתם  .ה

 רוצים לזכור ועליה לכוון.

 '?זכרונותהתבוננו בתמונות שלפניכם. אילו מהן מתאימות לברכת ' .2

   

 כתבו משפטים או פסוקים המתאימים לתמונה שבחרתם?

 יש תמונה נוספת שאותה ניתן לצייר בקשר לתפילה זו? איזו תמונה? .3

 .'זכרונות'ציירו סמל או סיסמה המתאימים לתוכן ברכת  .4

  

 תשובה
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 דף משימה לעבודה בקבוצות

שופרות - גקבוצה   

  בדף המקורות ישנם קטעי הברכות: מלכויות; זיכרונות ושופרות מתוך תפילת מוסף של

 " שבדף המצורף.שופרות"ברכות ב ראש השנה. עיינו

 ברכת 'שופרות' מורכבת מ:  .1

 קטע פתיחה, פסוקים מהתנ"ך וקטע סיום.  .א

 סמנו בקו אדום את תחילתו וסופו של קטע הפתיחה .ב

 של קטע הסיום. סמנו בקו כחול את תחילתו וסופו .ג

 סמנו בעיגול משפט שנראה לכם מיוחד בקטע הפתיחה ד. 

 סמנו בריבוע בקשה מיוחדת בקטע הפתיחה. . ה

סמנו בעיגול בקטע הסיום בקשה מרגשת/ שאליה אתם מתחברים/ שאותה הייתם  .ו

 רוצים לזכור ועליה לכוון.

 '?שופרותהתבוננו בתמונות שלפניכם. אילו מהן מתאימות לברכת ' .2

   

 התבוננו  כתבו משפטים או פסוקים המתאימים לתמונה שבחרתם?

 יש תמונה נוספת שאותה ניתן לצייר בקשר לתפילה זו? איזו תמונה? .3

 .'שופרות'ציירו סמל או סיסמה המתאימים לתוכן ברכת  .4

 תשובה
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