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הַ לְלוּהוּ ְבּ ֵת ַקע שׁוֹפָ ר הַ לְ לוּהוּ ְבּנֵבֶ ל וְ כִ נּוֹר :תהלים קנ ,ג
רוּח ִפּיו כָּל ְצבָ אָם :תהלים לג ,ו
וּב ַ
בִּ ְדבַ ר ה' ָשׁמַ יִם נַעֲ שׂוּ ְ
עֲ לֵיכֶם :יחזקאל כ ,לג

וּבחֵ ָמה ְשׁפוּכָה אֶ ְמל ֹו
וּבזְ רוֹעַ נְ טוּיָה ְ
חַ י אָנִי נְאֻ ם אֲ ֹדנָי ה' ִאם א ְבּיָד חֲ ז ָָקה ִ
וַ ִיּ ְזכֹּר כִּ י בָ ָשׂר הֵ ָמּה רוּחַ ה ֹו ֵל וְ א יָשׁוּב :תהלים עח ,לט
ִתּ ְקעוּ שׁוֹפָ ר בַּ גִּ ְבעָ ה חֲ צ ְֹצ ָרה בָּ ָר ָמה הָ ִריעוּ בֵּ ית אָוֶ ן אַחֲ ֶרי ִבּנְ י ִָמין :הושע ה ,ח
אָרץ :תהלים צט ,א
רוּבים ָתּנוּט הָ ֶ
ֹשׁב כְּ ִ
ה' ָמ ָל י ְִרגְּ זוּ עַ ִמּים י ֵ
אָבדוּ ג ֹויִם מֵ ְ
ה' מֶ ֶל ע ֹולָם וָ עֶ ד ְ
אַרצ ֹו :תהלים י ,טז
ֹמ ִרים עָ רוּ עָ רוּ עַ ד הַ ְיסוֹד בָּ הּ :תהלים קלז ,ז
ְרוּשׁ ִ ָלם הָ א ְ
ְזכֹר ה' לִ ְבנֵי אֱ דוֹם אֵ ת יוֹם י ָ
וַ ה' עֲ לֵיהֶ ם י ֵָראֶ ה וְ יָצָ א כַבָּ ָרק ִחצּ ֹו וַ א ֹדנָי ה' בַּ שּׁוֹפָ ר י ְִת ָקע וְ הָ ַל ְבּ ַסעֲ רוֹת ֵתּ ָ
ימן :ה' ְצבָ אוֹת ָיגֵן עֲ לֵיהֶ ם ...זכריה ט ,יד-טו
זָכְ ֵר ִני ה' ִבּ ְרצוֹן עַ מֶּ פָּ ְקדֵ נִ י ִבּישׁוּעָ ֶת  :תהלים קו ,ד
זָכְ ָרה לִּ י אֱ הַ י לְ טוֹבָ ה כֹּל אֲ ֶשׁר עָ ִשׂ ִ
יתי עַ ל הָ עָ ם הַ זֶּה :נחמיה ה ,יט
שׁר ִדּבֵּ ר :בראשית כא ,א
אָמר וַ יַּעַ שׂ ה' לְ ָשׂ ָרה כַּאֲ ֶ
וַ ה' פָּ ַקד אֶ ת ָשׂ ָרה כַּאֲ ֶשׁר ָ
קד פָּ ַק ְד ִתּי אֶ ְתכֶם וְ אֶ ת הֶ עָ שׂוּי ָלכֶם בְּ ִמ ְצ ָריִם :שמות ג ,טז
אַב ָרהָ ם י ְִצ ָחק וְ יַעֲ קֹ ב לֵאמֹ ר פָּ ֹ
 ...ה' אֱ הֵ י אֲ בֹתֵ יכֶם נִ ְראָה אֵ לַי אֱ הֵ י ְ
וּשׂאוּ
אשׁיכֶם ְ
אשׁיכֶם וְ ִהנּ ְָשׂאוּ ִפּ ְתחֵ י ע ֹולָם וְ יָבוֹא מֶ ֶל הַ כָּבוֹדִ :מי זֶה מֶ ֶל הַ כָּבוֹד ה' ִעזּוּז וְ גִ בּוֹר ה' גִּ בּוֹר ִמלְ ָח ָמהְ :שׂאוּ ְשׁעָ ִרים ָר ֵ
ְשׂאוּ ְשׁעָ ִרים ָר ֵ
פִּ ְתחֵ י ע ֹולָם וְ יָבֹא מֶ ֶל הַ כָּבוֹדִ :מי הוּא זֶה מֶ ֶל הַ כָּבוֹד ה' ְצבָ אוֹת הוּא מֶ ֶל הַ כָּבוֹד סֶ לָה :תהלים כד,ים ז-י
ז ְַמּרוּ אֱ ִהים זַמֵּ רוּ ז ְַמּרוּ לְ מַ לְ כֵּנוּ זַמֵּ רוּ :תהלים מז ,ז
מָ ַל אֱ ִהים עַ ל גּ ֹויִם אֱ ִהים י ַ
ָשׁב עַ ל כִּ סֵּ א ָק ְדשׁ ֹו :תהלים מז ,ט
יעי ְבּאֶ ָחד לַחֹ ֶדשׁ י ְִהיֶה ָלכֶם ַשׁבָּ תוֹן זִכְ רוֹן ְתּרוּעָ ה ִמ ְק ָרא קֹ ֶדשׁ :ויקרא כג ,כד
ַדּבֵּ ר אֶ ל ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לֵאמֹ ר בַּ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִב ִ
א ִה ִבּיט אָוֶן ְבּיַעֲ קֹ ב וְ א ָראָה עָ ָמל ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל ה' אֱ הָ יו ִעמּ ֹו ְ
וּתרוּעַ ת מֶ ֶל בּ ֹו :במדבר כג ,כא
יעי ְבּאֶ ָחד לַחֹ ֶדשׁ ִמ ְק ָרא קֹ ֶדשׁ י ְִהיֶה ָלכֶם כָּל ְמלֶאכֶת עֲ בֹ ָדה א ַתעֲ שׂוּ יוֹם ְתּרוּעָ ה י ְִהיֶה ָלכֶם :במדבר כט ,א
וּבַ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִב ִ
ִשׂ ָראֵ ל :דברים לג ,ה
אשׁי עָ ם י ַַחד ִשׁ ְבטֵ י י ְ
וַ י ְִהי ִבישֻׁ רוּן מֶ ֶל ְבּ ִה ְתאַ סֵּ ף ָר ֵ
ה' י ְִמ לְ ֹ
עלָם וָ עֶ ד :שמות טו ,יח
ְשׁ ַמע י ְ
ִשׂ ָראֵ ל ה' אֱ הֵ ינוּ ה' אֶ ָחד :דברים ו ,ד
אָרץ ִמ ָתּ ַחת אֵ ין עוֹד :דברים ד ,לט
וְ י ַָד ְע ָתּ הַ יּוֹם וַ הֲ ֵשׁבֹ ָת אֶ ל לְ בָ בֶ כִּ י ה' הוּא הָ אֱ ִהים בַּ ָשּׁ ַמיִם ִמ ַמּעַ ל וְ עַ ל הָ ֶ
אַ ָתּה הָ ְראֵ ָת ל ַָדעַ ת כִּ י ה' הוּא הָ אֱ ִהים אֵ ין ע ֹוד ִמלְ בַ דּ ֹו :דברים ד ,לה
וּבאֶ פֶ ס לְ אֹם ְמ ִח ַתּת ָרזוֹן :משלי יד ,כח
בְּ ָרב עָ ם הַ ְד ַרת מֶ ֶל ְ
אָדם כִּ י י ְַק ִריב ִמכֶּם ָק ְרבָּ ן ַלה' ִמן הַ ְבּהֵ ָמה ִמן הַ בָּ ָקר ִ
אָמ ְר ָתּ אֲ לֵהֶ ם ָ
ַדּבֵּ ר אֶ ל בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְ ַ
וּמן הַ צֹּאן ַתּ ְק ִריבוּ אֶ ת ָק ְרבַּ נְ כֶם :ויקרא א ,ב

מוסף ר"ה  ofברכות  that must be recited in middleפסוקים  – amount ofמשנה ו1
;מלכויות ,זכרונות ,שופרות  for each ofפסוקים a. Minimum: must recite at least 10
מאמרי בראשית , or Decalogue or 10הללוהו i. Corresponding: to occurrences of
כהן ,לוי ,ישראל  orתנ"ך  - corresponding toיצא ) -כתובים , 1נביאים , 1תורה : if he said 3 (1ריב"נ b.
פסוקי מלכויות ,זכרונות ,שופרות : limitations and guidance for selection ofמשנה וII. 2
;) of punishment (e.g. vv. 3-5פסוקים : do not mentionפורענות a.
) (e.g. vv. 6-9גויים  ofפסוקי פורענות i. Exception: may use
) of individual (e.g. vv. 10-11זכרון ii. Limitation: Do not use
) always lenientר' יוסי( ר' יוסי/ר' יהודה 1. Disputes: between
) (e.g. vv. 12-13זכרון : same asפקדון iii.
זכרונות  - whether may be used with both or only withתרועה : withזכרון iv.
מלכויות  - whether may be used with both or only withמלכויות : withתרועה v.
: alone – whether may be used at allתרועה vi.
נביא  and end withתורה b. Must begin: with
)תורה  (correction – should end withיצא ,נביא : if you finish withר' יוסי i.
; – vv. 18, 20, 21תורה  inמלכויות 1. Only: 3
) vv. 22, 23 or 24ר' יהודה  (rejected byר' יוסי , according toתורה : inמלכות 2. 4th
 due toשחרית  used to be inתק"ש ;תקיעת שופר , when they wouldn’t allowשמד ; (because ofתוקע  is theבעל מוסף –משנה III.
הלל ) leadsימים טובים  (onבעל שחרית ;)זריזין מקדימין למצוות
) (e.g. knifeל"ת  (e.g.cutting with a scythe), certainly not aשבות  – not even aיו"ט  onשופר  – access toמשנה ח IV.
)מי רגלים a. However: we are allowed to soak it - but only in something dignified (not
b. If children: are playing it, we allow them; however, inadvertent playing is insufficient as is hearing from
מוציא  (perhaps) may beתוקע לעצמו someone who is inadvertently playing – but
; we don’t prevent older kidsשבת i. With young children: we even encourage them – even on
) (dispute on application of v26ר' יהודה  – notר' יוסי ור' שמעון , acc. toשופר c. Women: may play with a
I.
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