מבנה תפילת מוסף של ראש השנה ומקורותיה
ד .מלכויות

)משולב עם קדושת היום(

ה .זכרונות

ו .שופרות

מסכת ראש השנה
דף טז עמוד א

"אמר הקב"ה לישראל :בָּ נַי ,אִ מרו לפנַי
מלכויות ,כדי שתמליכוני עליכם,

ואִ מרו לפנַי זכרונות,
כדי שיעלה זכרונכם לפנַי לטובה,

ובמה? בשופר".

העמודים במחזור "רינת ישראל"
נוסח ספרד )בחזרת הש"ץ

193-197

198-201

201-203

תפילת פתיחה

עלינו לשבח  ...ועל כן נקווה ...

אתה זוכר מעשה עולם ...

אתה נגלית בענן כבודך ...

של תפילת יום א' של ראש השנה(

פסוק מס'

פסוקי תורה

פסוקי כתובים

1

ה' ימלוך ...

)שמות טו/יח(

ויזכור אלוקים ...

)בראשית ח/א(

ויהי ביום השלישי ...

)שמות יט/טז(

2

לא הביט ...

)במדבר כג/כא(

וישמע אלוקים ...

)שמות ב/כד(

ויהי קול השופר ...

)שמות יט/יט(

3

ויהי בישורון ...

)דברים לג/ה(

וזכרתי את בריתי ...

)ויקרא כו/מב(

וכל העם רואים ...

)שמות כ/טו(

4

כי לה' המלוכה ...

)תהילים כב/כט(

זֵכר עשה ...

)תהילים קא/ד(

עלה אלוקים בתרועה ...

)תהילים מז/ו(

5

ה' מלך ...

)תהילים צג/א(

טֶ רף נתן ...

)תהילים קא/ה(

בחצוצרות וקול שופר ...

)תהילים צח/ו(

6

שאו שערים ...

)תהילים כד/ז-י(

ויזכור להם ...

)תהילים קו/מה(

תִ קעו בחודש שופר

פרק נוסף :הללויה ...

)תהילים קנ/א-ו(

-

7

כה אמר ה' ...

)ישעיהו מד/ו(

הלוך וקראת ...

)ירמיהו ב/ב(

כל יושבי תבל ...

)ישעיהו יח/ג(

8

ועלו מושיעים ...

)עובדיה כא(

וזכרתי אני ...

)יחזקאל טז/ס(

והיה ביום ההוא ...

)ישעיהו כז/יג(

9

והיה ה' למלך ...

)זכריה יד/ט(

הבן יקיר לי ...

)ירמיהו לא/יט,
סוף הפטרת יום שני(

וה' עליהם ייראה ...

10

שמע ישראל ...

)דברים ו/ד(

וזכרתי להם ...

י

פסוקי נביאים
פסוק תורה
תפילת סיום
ברכת סיום
ברוב בתי
הכנסת ,רק
בחזרת הש"ץ

 ] 3תקיעת שופר

פיוטים

-

...

)תהילים פא/ד(

)ויקרא כו/מה(

1

וביום שמחתכם ...

)זכריה ט/יד-טו(
)במדבר י/י(

1,2

אלוקינו ואלוקי אבותינו,

אלוקינו ואלוקי אבותינו,

אלוקינו ואלוקי אבותינו,

מלוך על כל העולם כולו בכבודך ...

זכרנו בזיכרון טוב לפניך ...

תקע בשופר גדול לחרותנו ...

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

ברוך אתה ה' ,זוכר הברית.

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

תשר"ת ,תש"ת ,תר"ת

תשר"ת ,תש"ת ,תר"ת

תשר"ת ,תש"ת ,תר"ת[

היום הרת עולם  ...איום קדוש.
]3,4ארשת שפתינו  ...סדר מלכויותינו[.

היום הרת עולם  ...איום קדוש.

היום הרת עולם  ...איום קדוש.

3,4

3,4

]ארשת שפתינו  ...סדר זכרונותינו[.

]ארשת שפתינו  ...סדר שופרותינו[.

 .1שני הפסוקים האלה משולבים בתוך תפילת הסיום.
 .2והמעיין בפסוק הזה ,שהוא פסוק הסיום והשיא של כל "מלכויות ,זכרונות ושופרות" ,ימצא ששלושתם רמוזים בו" :ותקעתם"  -שופרות" ,והיו לכם לזיכרון"  -זכרונות" ,אני ה' אלוקיכם"  -מלכויות.
 .3מה שבסוגריים מרובעות מדולג כשראש השנה חל בשבת.
 .4הפיוט הזה אינו מופיע במחזורי עדות המזרח.

