בס"ד

מלכויות
ליבה של תפילת מוסף של ראש השנה מורכב משלשה חלקים .החלק הפותח נקרא "מלכויות".


מה המשמעות של היות הקב"ה מלכינו?



כיצד לדעתך ,עלינו להמליך את הקב"ה עלינו?

עייני בברכה המסכמת את מלכויות:
א-לוקינו וא-לוקי אבותינו ,מלוך על כל העולם כולו והנשא על כל הארץ ביקרך והופע
בהדר גאון עזך על כל יושבי תבל ארצך וידע כל פעל כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה
יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפו א-לוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה ...כי אתה א-
לוקים אמת ודברך אמת וקיים לעד בא"ה מלך על כל הארץ מקדש ישראל ויום הזכרון.


על פי הברכה הזו -מה המשמעות של מלכות הקב"ה בעולם?
כיצד היא באה לידי ביטוי?.

בברכה ראינו שהמלכת הקב"ה נעשית על ידי כל הפרטים החיים בעולם"( .וידע כל פעול כי אתה
פעלתו")
בברכת מלכויות יש עשרה פסוקים .מצאי אותם  ,עייני בהם ורשמי-


אילו תכונות של מלוכתו של הקב"ה עולות מהפסוקים? (מה זה
אומר שהוא מלך העולם?!)

כיון שהקב"ה הוא " ראשון ואחרון" ו"מלך על כל הארץ"
גם ללא המלכתינו אותו ,מה הטעם שאנחנו (בני אדם) נדרשים להמליך אותו ?
(האם הוא זקוק להמלכה הזו כדי להיות מלך?!)

בס"ד

זכרונות
ליבה של תפילת מוסף של ראש השנה מורכב משלשה חלקים .החלק האמצעי נקרא "זכרונות".
הברכה פותחת:
"אתה זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם .לפניך נגלו כל תעלומות והמון נסתרות
שמבראשית כי אין שכחה לפני כסא כבודך ואין נסתר מנגד עיניך .אתה זוכר את כל המפעל
וגם כל היצור לא נכחד ממך .הכל גלוי וידוע לפניך ה' א-לוקינו ,צופה ומביט עד סוף כל
הדורות."...


מה הכוונה שהקב"ה זוכר אותנו בראש השנה ,אם "אין שכחה מלפני
כסאו"?



מדוע זכרון זה נעשה דווקא בראש השנה?

עייני ברכת זכרונות יש עשרה פסוקים .מצאי אותם ורשמי-


את מי הקב"ה זוכר?



האם הזכרון הוא חיובי או שלילי?

ראש השנה הוא יום בו "בריות בו יפקדו להזכירם לחיים ולמוות" .כלומר ,זכרוננו עולה לפני
הקב"ה ביום זה .אנו פונים ומבקשים ממנו-
" oזכרנו בזכרון טוב לפניך" -שהזכרון שלנו יהיה לטובה (כמו הזכרונות שבפסוקים)
 oושלא יזכור רק אותנו כי אם גם את אבותינו "וזכרתי להם ברית ראשונים.....ועקדת
יצחק לזדעו היום ברחמים תזכור".

בס"ד

שופרות
ליבה של תפילת מוסף של ראש השנה מורכב משלשה חלקים .החלק האחרון נקרא "שופרות".
בברכה יש עשרה פסוקים( .שלשה תורה ,שלשה כתובים ושלשה נביאים).
מצאי את הפסוקים ,ועני:


באילו אירועים משמש השופר בתורה ,בכתובים ("דברי קדשך"),
ובכתובים?



איזו סוג של התגלות של הקב"ה באה לידי ביטוי במעמדי ה"שופרות"?



מדוע אנו מזכירים ארועים אלו בראש השנה?

הגמרא במסכת ראש השנה (דף טז ).אומרת:
אמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות.
מלכיות  -כדי שתמליכוני עליכם ,זכרונות  -כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה ,ובמה  -בשופר.
לאור מה שלמדת עד עכשיו,
הסבירי את דברי הגמרא.

