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ה ָיֶדָך ִבְפִרי ִבְטְנָך ּוִבְפִרי ְבֶהְמְתָך ּוִבְפִרי ַאְד " : "ָמְתָך ְלֹטָבה ִכי ָיׁשּוב ה' ָלשּוש ָעֶליָך ְלטֹוב ַכֲאֶׁשר ָשש ַעל ֲאֹבֶתיָךְוהֹוִתיְרָך ה' ֱאֹלֶהיָך ְבֹכל ַמֲעשֵׂ
 )דברים ל, ט'(

מה .... אוכל נפלאעם  משפחה וחברים לבושים בלבן סביב לשולחן ו  המון נקודות למחשבה, ד החגים האהובים עלי, כי הוא מלא בהתחלות חדשות, סמלים מתוקיםאח הזראש השנה 
 צריך יותר? 

 
נו מסורת אבות בת אלפי שנים ומצד שני הוספנו  המשככך שתיים, של הטקסים הדלא נגענו בנוסח המחמיר ביותר )חב"ד( של חגים אחרים, זו, כמו בחוברות  בחוברת חגיגית

 טנט והדיגיטלי.  ות חסד גם עם המודרני והעכשווי, בעידן המסכים, האינסשמור לע, שאהסברים באופן קצת , מנהגים מעדות שונות, משמאל(בכחול, כתב יד )ב הסברים
 בה! שנה טובה ומתוקה וגמר חתימה טו שור, כל מישפע באני מאחל לכם  מקווה שתיהנו כמו שאני נהניתי לכתוב ולערוך את החוברת הזו, 

  אסף יערי. ם באהבה, כשל               
 
 

 את מה בעצם אנחנו חוגגים?!מהות החג, מקורו ו
 . חודש תשריהוא  –ה נשלוח החודש הראשון בה יום הראשון של, והוא חל בבלוח העברי )תש"פ(מציין התחלת שנה חדשה ראש השנה 

 , תחל שנה וברכותיה"...ותיהלקלה ושנ ם "תכלה )תסתיים(כמו שאנחנו מברכי
 .  )א  בתשרי( "ראש חודש" -החודש  חילתת היחיד שחל בהיהודי ראש השנה הוא החג , החלים באמצע החודש העברי, היהודיים החגיםבניגוד לכל 

ם א" )=יוהנקרא בארמית "יומא אריכת בים לחג אחד ארוך,ושני ימים אלה נחש נמשך יומיים רצופים )גם בארץ וגם בחוץ לארץ(ש הוא גם החג היחידי
 ארוך(.

 
 היום הראשון.  את לא  לבריאת העולם.  היום השישימציין את ראש השנה   בניגוד למה שהרבה חושבים,ו לפי המסורת היהודית

בו  שמכאן "ראש השנה". . "שים והשניםים, החוד, את הימאת הזמן ספורל" בו המין האנושי החל  היוםכלומר זה , "בריאת האדם"יום הוא היום השישי, 
י יותר משלושת  לפנ אבל בזמן שנקבע החג הזה, ,הלועזיתאני מסכים אתכם שאתם חושבים שכל העולם חי לפי השנה דשה. מסתיימת שנה אחת ומתחילה ח

 פיו והוא זה שקבע.  על ה שחיווהוא זאזור......אז הלוח שלנו היה כנראה הראשי או היחידי בשנה לועזית יתהילא ה אלפים שנה
 

הוא  , ערב שבתהוא ועד ליום השישי לבריאה, שישה ימים לפני ראש השנה( כ"ה באלול )רזה "ויהי אור" שהתרחש במההכים, כזכור, העולם נברא בשישה ימ
 –בו ארע החטא הראשון בעולם ום יהגם זה ו  יתה בהריון קיבלה את השם "חוה"(י)כשה "אישה"נבראה , הראשון "אדם" דםבו נברא האראש השנה, 

 ועוד כמה תוספות. מגן עדןהגירוש  – הראשון בעולם ונש עהגם קרה ו (.....הסבר בהמשךתפוח!היה לא  ןבשום אופש מפרי עץ הדעת )האכילה 
 

 סיפור נח והמבול. את -גם את תחילת ההיסטוריה האנושית, לדוגמה שמזכירות בתפילות ראש השנה אים חיזוק נוסף לסיבה הזו אנחנו מוצ
 
לאדם   "יום הדין"זהו מאז ועד היום, . ""החטא ועונשו דין מצד שניאך גם יום משפט ו , נושות""בריאת הא מצד אחדיבה שהוא יום חגיגי הסגם זו 

ֵאי עולם"ולעולם כולו, , בכל האומות עמים שלמיםכ ובודד כפרט  האוניברסלי ,  לשנה הבאה סתםפרנאת קוצב להם ו בו האל מעמיד למשפט את "כל בָּ
   בריאותם, הקריירה שלהם וכל שאר ענייניהם.

 
 :בראש השנה לושה ספריםשים פותח האלולפי המסורת, 

  (")לא רשעים ולא צדיקים..."רגילים ."בינונים"של  ואחד,  ואחד של צדיקים גמורים, אחד של רשעים גמורים
תלויים ועומדים מראש השנה ועד   בינונים ,למיתה  )מייד( נכתבים ונחתמים לאלתר רשעים גמורים ,לחיים)מייד( לאלתר נכתבים ונחתמים  צדיקים גמורים

 (,  להצטער ולתקן את גזר דיננו מקבלים הזדמנות, בהם אנו יום הכיפורים )והן עשרת ימי תשובה
 חס וחלילה. "למיתה"נכתבים ינו... לא זכ "לחיים"תבים נכ אנחנו  –אם זכינו לתקן 
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, זה מובן למה  הכתרנו את אלוהים כמלך על חיינו והעולם כולו, "קבלת עול מלכות שמיים"המין האנושי, בו  נוצרבעצם היום בו , הוא ראש השנהאם 
 .  )יש עוד סיבות, ראו בהמשך( הכרזה על המלךזמן  רה ב חצוצכמו  –  תקיעה בשופרהיא  , גהמצווה הראשית בח שנים ש   2000חז"ל קבעו לפני 

 
 אך לא בשם זה:    -נזכר בתורה  שמקראי הוא חג   ראש השנה ואכן, 

 
   (.24( או "זיכרון תרועה" )ויקרא כג 1בתורה נקרא החג "יום תרועה" )במדבר כט  

 
 

 ויקרא פרק כג 
ֵאל ֵלאֹמר ַבֹחֶדש   ד ַלֹחֶדש יִ )כג( ַוְיַדֵבר ה' ֶאל ֹמֶשה ֵלאֹמר: )כד( ַדֵבר ֶאל ְבֵני ִיְשרָּ תֹון ִזְכרֹוןַהְשִביִעי ְבֶאחָּ ֶכם ַשבָּ ל ְמֶלאֶכת   ְהֶיה לָּ א ֹקֶדש: )כה( כָּ ה ִמְקרָּ ְתרּועָּ

ה לֹא ַתֲעשּו ְוִהְקַרְבֶתם  :'ִאֶשה לה ֲעֹבדָּ
 

 במדבר פרק כט 
ל ְמלֶ  ֶכם כָּ א ֹקֶדש ִיְהֶיה לָּ ד ַלֹחֶדש ִמְקרָּ ה לֹא ַתֲעשּו יֹום  )א( ּוַבֹחֶדש ַהְשִביִעי ְבֶאחָּ ֶכם: )ב( ַועֲ אֶכת ֲעֹבדָּ ה ִיְהֶיה לָּ ר  ְתרּועָּ קָּ ה ְלֵריַח ִניֹחַח לה' ַפר ֶבן בָּ ִשיֶתם ֹעלָּ

ִשים  ד ְכבָּ ד ַאִיל ֶאחָּ ר ְשֵניֶאחָּ ה ֶעְשֹרִנים ַלפָּ ֶמן ְשֹלשָּ ה ַבשָּ ם ֹסֶלת ְבלּולָּ תָּ ה ְתִמיִמם: )ג( ּוִמְנחָּ ה ִשְבעָּ נָּ ִיל: )ד( ְוִעשָּ  ְבֵני שָּ אָּ ד  ֶעְשֹרִנים לָּ ֶאחָּ ד ַלֶכֶבש הָּ רֹון ֶאחָּ
את ְלַכֵפר ֲעֵליֶכם: )ולְ  ד ַחטָּ ִשים: )ה( ּוְשִעיר ִעִזים ֶאחָּ ם ְלֵריַח ִניחֹ ִשְבַעת ַהְכבָּ טָּ ּה ְוִנְסֵכיֶהם ְכִמְשפָּ תָּ ִמיד ּוִמְנחָּ ּה ְוֹעַלת ַהתָּ תָּ ַח ִאֶשה  ( ִמְלַבד ֹעַלת ַהֹחֶדש ּוִמְנחָּ

 :'לה
 

אדם העומדים למשפט, לעורר  ד גם לזרז את בני הם הדין. השופר מיוע המכריז על ישיבת בית הדין בשמים כסמל ליו  -תפקיד השופר   חז"ל הדגישו את
בהם חרדה מיום הדין ולגרום להם להתחרט על מעשיהם הרעים ולחזור בתשובה. לקשר הזה שבין השופר לחרטה נמצא גם רמז לשוני במדרש: השופר 

 עשיכם".קורא לנו "שפרו מ
 
 

 :  עויות לתקיעת שופרהפילוסוף היהודי פילון האלכסנדרוני הציע שתי משמ
 לאנושות כולה.   -געת לעם ישראל, והשנייה  המשמעות האחת נו

זָּ  - מבחינת עם ישראל, תקיעת השופר מזכירה את קול השופר במעמד הר סיני  ר חָּ ר ְוֹקל ֹשפָּ הָּ ֵבד ַעל הָּ ן כָּ נָּ ִקים ְועָּ  (.  16ק ְמֹאד" )שמות יט "ֹקֹלת ּוְברָּ
 

את המלחמות ואת   - לאנושות כולה  מזכירהתקיעת השופר לכן,  בת. מפני מלחמה מתקר  למלחמה או המזהירהשופר הוא כלי הקורא   -מבחינה כללית  
ִרְשעּות שבעולם( כולה כ , כי תעביר  עשן תכלההתקווה להפסקתן ולהיעלמות הרוע מן העולם, כמו שכתוב בתפילת ראש השנה: "וכל הרשעה )=הָּ

 , שיבטל את כל משטרי הרוע בעולם )וכך ייפסקו המלחמות(. יםהאלומ שלנו הכוונה לבקשה  זדון מן הארץ".   ממשלת
 

מליצי יושר ויגנו עלינו בדין. ברגעים הנשגבים  כדי שישמשו לנו , אבותינו שלנוהאומה ו אבות   –  "לעורר זכות אבותהיא " השופר ת תקיעת לוספה נסיב
לפי מצוות הקב"ה    מזכירים בכך לפני הקב"ה את עמידתו בנסיון של אברהם אבינו, כאשרהדין, אנו תוקעים בשופר, העשוי מקרנו של איל, ו - וםשל י

הסכין, כאשר מלאך ה' קרא לאברהם לעצור. עיני   קרבן לה', הדבר נמנע ברגע האחרון, לאחר שכבר הניף את -יצחק   -עמד להקריב את בנו יחידו 
ל, כדי שאזכור לכם  ריב לקרבן תחת בנו. ביחס לכך אמרו חז"ל: "תקעו לפני בקרן של אים הבחינו לפתע באיל שנאחז בקרניו בסבך. את האיל הקאברה

 עקידת יצחק בן אברהם ויעלה זכרונם לפני". 
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ל העולם, ומצד שני יום משפט  ת בריאת האדם ואת הכתרת ההנהגה האלוהית עהמציין א  ,יום חגיגי ושמח ביותרראש השנה הוא  אם כן, 
 לחשיבה פנימית ולתיקון דרכינו לשנה החדשה...שתהה מתוקה מקודמתה!  המעורר אותנו

 

 מצוותיו: חג והעל 

 כמו שהדקה הראשונה של כל היום, קובעת את המשכו.. כל מה שעושים בראש השנה הוא סימן לכל השנה, לפי המסורת העתיקה, 
  בגלל זה.אז זה  ל ימין?את הביטוי "להתחיל ברגמכירים 

 
 :ראש השנה, מורכבת מסעודת לכן, האווירה הנכונה ב

 את חרטתו, הבטחתו להשתפר ולתקן דרכיוראוי לכל אדם לשמוח ולבטוח בה' שיקבל  -בקב"ה אמונה ושמחה
ידון אותם לכף זכות. ולא יכעס ולא  בחג כולו(לפחות בזמן הארוחה )ו ,לכןודן את חברין"   אלפי "איך הו האמונה, דנים את האדםלפי  – מידה כנגד מידה

 . סימן רע לשנה הבאהידבר עליהם רעות, שמלבד האיסור שיש בכך, יש בזה גם יחשוב)!( או יתקוטט עם חבריו, ולא 
בני משפחתו והמסובים,  כיוון שראש השנה הוא חג, יש מצווה לשמוח ולשמח בו, ולכן בסעודת החג ישתדל כל אדם לשמח את כל   - לחבריו הפצת אור מסביב

 "ריווירבה באהבה עם חב ". לכל השנהויש בזה סימן טוב 
 

 : שנה טובהברכת 
  ג הובעבר היה נ  נה טובה תיכתב ותיחתם". אשה מברכת את רעותה: "לשנה טובה תיכתבי ותיחתמי".השנה מברכים איש את רעהו: "לש- בליל ראש

 מכתב"...  עולם...שנאמר "וואטסאפ לא יחליףשחבל שנעלם מה   .מנהג מקסים.ות.לשלוח זה לזה ברכות ראש השנה כתוב

 
 : בגדים לבנים

הסמלי של הצבע הלבן, הפועל כנגד הדין הקשה  כוחו וגם בשל " ליתבערב החג ובחג כולו נהוג ללבוש בגדים לבנים לסמל טהרה, "דף חדש" וחגיגיות סמ
   השחור" וגם מסמל את תהליך הסליחה וההיטהרות.-

 
  :מאכלי ברכה 

, כמו  "ם ברכות "יהי רצוןומברכי  מאכלים סמלייםאוכלים , )כרגיל( שאותה טובלים בדבש ולא במלחבתחילת סעודת החג, אחרי הברכה על החלה, 
טובה  "שתחדש עלינו שנה  )תפוח בדבש , )"שירבו זכויותינו כרימון"(תמר )"יהי רצון מלפניך שייתמו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו."(, רימון 

ראו רשימה מקיפה וחגיגית עם כל הברכות   א לזנב"(, ומאכלים שונים נוספים, כנהוג בקהילות השונות.כבש או דג )"שנהיה לראש ול (, ראש ומתוקה"
 בהמשך הטקס( 

 
ם. ונאמר במדרש שהקב"ה  משום שבראש השנה דנים כל אדם מי יעני ומי יעשר מי ישפל ומי ירו ,לסמל נצחיות, או בצורת סולמות חלות עגולות עושים  

 מוריד"עושה סולמות ברקיע, "את זה מעלה ואת זה  
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 : ורגשות רעים אחרים כעסמקפידים על ה
שער האגדה, אין זה סימן טוב לכעוס בראש השנה, שבזה  ידי כעס, שמלבד האיסור החמור לכעוס בכל השנה כמובא לעיל ביזהר כל אדם שלא יבוא ל

 ולא יקפיד כלל הגם שהכעיסו אותו, כי אם לא הכעיסו אותו והוא כועס, אינו בן אדם.  , ולכן יזהר שלא יכעסוא סימן כעס לכל השנהמראה ה
 

 : לא לחגוג לבד 
כן נהוג לאסוף כספים כדי  -החג, ושמחתם עלולה להיות מושבתת. על   מתכוננים לחגים, עלינו לזכור את כל אלה שקשה להם לעמוד בהוצאותכאשר אנו 

השנה בספר נחמיה )ח,י(: "אכלו משמנים ושתו ממתקים ושילחו מנות לאין נכון לו - נזקקות. וכך נאמר על ראש  מזון למשפחות-י לקנות בהם מצרכ
 וגו'".

 
 :בסליחות ובצדקה  יםמרב

 דקה ביום זה. כן מרבים במתן צ -כך לבית הכנסת. כמו -מים לשם בערב ראש השנה מרבים באמירת סליחות, ומשכי 
 

 : התרת נדרים 
ה נוהגים לעשות 'התרת נדרים', כדי להתיר את הנדרים שאינם זכורים לנו מהשנה שעברה, ומבטלים מראש את הנדרים שייעשו בשנה  אש השנ בערב ר

 ביעים חרטה על הנדרים שנדרנו, בכוונה או שלא בכוונה.אה. 'התרת הנדרים' נעשית בפני עשרה או שלושה מישראל, שבפניהם מ הב
 

 : ם משתטחים על קברות צדיקי
נוהגים להשתטח על קברות צדיקים, לעורר ולבקש את נשמותיהם הקדושות שיעוררו עלינו רחמים לפני כסא  יש שאו סמוך אליו, ראש השנה  -בערב

   וכל הבקשות הטובות שהאדם ובני ביתו זקוקים להם.מחילה ושימליצו טוב בעדינו שניכתב לחיים ולשלום, לפרנסה טובה, מרום לסליחה ו 
 

 (בטקס עצמו בהרחבה מייד  או)ר תשליך

את חסדיו של  ים, ואומרים את נוסח ה'תשליך'. המים מסמלים  -תפילת מנחה, הולכים אל מעיין, נהר או שפת   השנה, לאחר-ל ראש ביום הראשון ש 

נערותנו מן החטא. אם  שמים, והוא מסמל את הת-הבורא, והדגים שבמים מסמלים את עיני הבורא הפקוחות על ברואיו. מנהג זה נועד לעורר רחמי 

 השנה חל בשבת, מקיימים את ה'תשליך' ביום השני של החג. - יומו הראשון של ראש

 

 

 

 

 



 

 

 טקסי יום החג:
 תיחה וברכת שנה טובה מזמור פ . 1
 תשליך  .2
 וש קיד. 3
 סעודת חג . 4
 . ברכת המזון 5

 
 ם מזמור זה, ומי שלא אומרי "שמונה עשרה"אחר  , בתפילת מנחה,ראש השנהשל הימים בשני 

לפני תחילת  ,רי ערב החג, יפה שיאמר אותם לפני מצוות התשליךתפילת מנחה בצה ללתפה
 ...הראשון והשני טקס ארוחת ראש השנה )לפני הקידוש( של ערב החג

 
 
 פתח את טקסי יום החג:נוכך . 1

ֶרץ ּוְמ  אָּ ִוד ִמְזמור לה' הָּ ּה ְלדָּ ּה ֵתֵבל ְויְשֵבי בָּ  :לואָּ
ּה דָּ רות ְיכוְנֶנהָּ ְועַ  ִכי הּוא ַעל ַיִמים ְיסָּ  :ל ְנהָּ

ְדשו  :ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ה' ּוִמי יָּקּום ִבְמקום קָּ
ה ְוא ַנְפִשי ְולא ִנְשַבע ְלִמְרמָּ א ַלשָּ שָּ ב ֲאֶשר לא נָּ  :ְנִקי ַכַפִים ּוַבר ֵלבָּ

ה ֵמֵאת ה'  כָּ א ְברָּ ה ֵמֱאלֵהי ִיְשעו ִישָּ קָּ  :ּוְצדָּ
ֶני יו ְמַבְקֵשי פָּ הָך יַ ֶזה דור דְרשָּ  :ֲעקב ֶסלָּ

בוד ם ְויָּבוא ֶמֶלְך ַהכָּ ְשאּו ִפְתֵחי עולָּ אֵשיֶכם ְוִהנָּ ִרים רָּ  :ְשאּו ְשעָּ
ה  מָּ בוד ה' ִעזּוז ְוִגבור ה' ִגבור ִמְלחָּ  :ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהכָּ

אֵשיֶכם  ִרים רָּ בודְשאּו ְשעָּ ם ְויָּבא ֶמֶלְך ַהכָּ  :ּוְשאּו ִפְתֵחי עולָּ
אות  ֶלְך  ִמי הּוא ֶזה מֶ  בוד ה' ְצבָּ הַהכָּ בוד ֶסלָּ  :הּוא ֶמֶלְך ַהכָּ

  :במאור פנים ובכוונה גדולה ויברכו איש את רעהו מסביב

ֵתמּו" ֵתבּו ְוֵתחָּ ֵתם / ִתכָּ ֵתב ְוֵתחָּ ה ִתכָּ ה טובָּ נָּ  " :ְלשָּ

 

 

 תשליך: . 2
המסמלת את בקשת תשליך" היא תפילה הנאמרת בראש השנה ליד מקור מים, "

 ופן סמלי למים.  שלכים באחינה למחילה על חטאינו המו הסליחה והת
ת  היא נקראת כך בשל הפסוק "ותשליך במצולות ים כל חטאתם" הכלול בתחילת תפיל

 .התשליך 
 

 לת התשליך: על תפי מאמר  

של   המידות הטובות 13ארבע פעמים מאמרות כנגד  52התפילה מכילה 

 בחיים שלנו.   , שעלינו ללמוד ולאמץ לעצמנו )קראו בהמשך( הקב"ה

 

 52 נגזרת , ערכה הוארד שימו לב גם לאוסף המילים שערך כל אחת מהן בנפ

 בגימטריה: 

"באמונה"  , "בהמה""אדם או" "לטובה" "בכל" "אלוהי" "הביט יהוה" "אנא" 

 "סולח"  

 

הטובות של הקב"ה המידות  13נאמרת באופן סמלי כנגד תפילת התשליך 

בעזרתן הוא סולח לנו,  ש( 13ארבע פעמים  ביטויים שהם 52התפילה מכילה )

מוד ולאמץ בעצמנו..כי סביר להניח שאת רובן לא  ללעלינו ובאותה מידה 

. מידות  רנו עליהם במשך השנהעבדווקא , , אלא ההיפךבמלואן הצלחנו לקיים

 מופיעות בפסוק הבא:, הרחמים של הקב"ה

 

ִים וְ   :ַרב ֶחֶסד וֱֶאֶמת".....ה' ה' ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרךְ ַאּפַ

א ָעֹון וָ  ָאהֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנש ֵ ע ְוַחּטָ ַ  ֶפש 

ה...."  ה ֹלא ְיַנּקֶ      (7,6)שמות לד', פסוקים ְוַנּקֵ

 

רבנו כשראה את ה׳ עובר על פניו, לפי הפשט נאמרו פסוקים אלה מפי משה 

כאן  לאחר חטא העגל, כשמשה ביקש שהאלוהים יסלח לעם ישראל על החטא. מ

 הרלוונטיות לגבינו והחטאים שלנו.. 

 למד כל מידה:הבה נחלק את הפסוק ונ

 :( ה' )פעם שנייה(2)+  פעם ראשונה(( ה' )1)

היא רחמיו   את כפילות המילה "ה'" מסביר התלמוד בכך שהמידה הראשונה

על החוטא לפני החטא )אף על פי שגלוי לפני הקב"ה שיחטא(, והשנייה היא 

 אחרי החטא.רחמיו על החוטא 

 :( רחום4)+  ( אל3)

תאם למעשיו  ים הוא שה' מרחם על האדם בהפירוש המידה רחמ -אל רחום" "

 .)רחמים כשילוב של חסד ודין(

 :( וחנון5)

למעשי האדם, אלא הם באים כמתנת חינם, רחמיו של ה' הם ללא קשר  

 .חנינה

 :( ארך אפים6)

הוג לומר בימינו(, שאינו  פירושו אורך רוח, סבלני, 'נושם עמוק' )כמו שנ

 .כה לחוטא שיחזור בו ויתקן את דרכולא ממתין ומח'מתרגז' ומעניש מיד, א



 

1 
 

 וכך מבצעים את טקס התשליך:
לוקחים את לפני הקידוש ולפני הנרות )עדיף לפני שקיעת החמה, אך אפשר גם אחרי( 

 או , ()הכי טוב דגים השיש באחרת  מיםהים או בריכת הולכים אל שפת הילדים ו 
את שולי הבגד )שתיכף בסמליות מים גדולה, מחזיקים או קערת גיגית או מעל מעיין, ל

פר מיכה ומתהילים  סאחדים הלקוחים מ ואומרים פסוקים ופרקים"ננער מהחטאים"( 
 . והם עיקרי התשליך

בעת אמירת "ותשליך במצולות ים כל חטאתם" )מסומן באדום( מנערים את שולי הבגד 
, כסמל להתנערות מן החטא וכביטוי לרצון להתחיל מעתה מעל המים או את הכיסים

  .וטהורים יותר טוביםבחיים 
 

   הנה כך אומרים בקול רם:
מֹוָך    ִמי ֵאל כָּ

ֹון    נֹושא עָּ
 ֵבר ַעל ֶפַשע  עֹווְ 

תֹו    ִלְשֵאִרית ַנֲחלָּ
ַעד ַאפֹו   לֹא ֶהֱחִזיק לָּ

ֵפץ ֶחֶסד הּוא  :ִכי חָּ
  יָּשּוב ְיַרֲחֵמנּו

 ִיְכבֹוש ֲעֹונֹוֵתינּו 
ם  ל ַחטֹאתָּ  )ומנערים(  :ְוַתְשִליְך ִבְמֻצלֹות יָּם כָּ

 ִתֵתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב  
ם   הָּ  ֶחֶסד ְלַאְברָּ

  תָּ ַלֲאבֹוֵתינּוֲאֶשר ִנְשַבעְ 
 :ִמיֵמי ֶקֶדם 

 
 ים: אומרים שלוש פעמו

אִתי יָּּה   רָּ  ִמן ַהֵמַצר קָּ
ִני ַבֶמְרַחב יָּּה   נָּ  עָּ

 י ה' לִ 
א   לֹא ִאירָּ

ם   דָּ  ַמה ַיֲעשה ִלי אָּ
י   ה' ִלי ְבעֹוְזרָּ

י    ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבשְנאָּ
ם דָּ אָּ   טֹוב ַלֲחסֹות ַבה' ִמְבֹטַח בָּ

 

 : המשך   -   לת התשליך על תפי מאמר  

 : ( ורב אמת 8)+   ( ורב חסד7) 

גדול, וכן רב    עושה חסד  -: 'רב חסד'  -ורב חסד ואמת" "

כלומר עושה הרבה אמת )הכוונה לדין אמת(. על   -'אמת' 

בתפילתו )"כי עתה ידעתי כי   יונה הנביא דת ה'אמת' ָחַלק מי

בכך הוא מחה על  אתה..."( ומחליף אותה ב'ניחם על הרעה'. 

ם  אי הצדק שבעולם. הוא נענה שמידת הרחמים הכרחית לקיו

ש עשרה המידות,  העולם. אף כאן בסיומה של אמירת שלו 

בד.  מחליפים את אמירת 'ונקה לא ינקה' באמירת 'ונקה...' בל

הנו מרכזי   -של חשיבות הרחמים לפני האמת    -מוטיב זה 

 .בספרות הקבלה

 : ( נוצר חסד לאלפים 9)

  -פירושו שומר חסד, כלומר נותן 'אשראי' של חסד  - צר חסד" ונ "

 לאלפי אנשים  - למרות שחטאו נגדו. לאלפים 

 : ( ונושא חטאה 12)+   ( ונושא פשע11)+   נושא עוון  (10)

לשאת' ולסבול על גבו  כלומר מוכן '   -אה" נושא עוון ופשע וחט "

אה"  פעולה מכוונת בזדון, ו"חט -פעולה רעה, ו"פשע"   -"עוון" 

 פעולה 'המחטיאה את המטרה' בטעות או בהבנה לקויה  -

 :  ( ונקה13)

נקה", כלומר תוך  סיום מידות הרחמים במילה "ו -"ונקה" 

התעלמות מהמשך הפסוק, "לא ינקה", מתבסס על מאמר  

וד כי "מנקה הוא לשבים )החוזרים בתשובה( ואינו מנקה  התלמ

   לשאינם שבים".
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 :ְבֹטַח ִבְנִדיִביםטֹוב ַלֲחסֹות ַבה' ִמ 
ְדִשי,   ל ַהר קָּ  לֹא יֵָּרעּו ְולֹא ַיְשִחיתּו ְבכָּ

ה   ֶרץ ֵדעָּ אָּ ה הָּ ְלאָּ  ִכי מָּ
 ֶאת ה' ַכַמִים  

   :ַליָּם ְמַכִסים 
 
 עלינו: , וכוחו גדול להרפות ולסתום כל המקטרגיםונהבכוח"כ יאמר פסוק זה א

ל ַהר קָּ  ה ֶאת ה' לֹא יֵָּרעּו ְולֹא ַיְשִחיתּו ְבכָּ ֶרץ ֵדעָּ אָּ ה הָּ ְלאָּ ַכַמִים  ְדִשי, ִכי מָּ
 :ַליָּם ְמַכִסים 

 (תהילים פרק לג )–ואז יגיד את הפרק הבא 
ה ְת  אוָּ ִרים, נָּ ה; ַלְישָּ ה ְבִכנֹור; ְבֵנֶבל  לָּ ִה ַרְננּו ַצִדיִקים, ַביהוָּ ה. הֹודּו ַליהוָּ

שֹור, ַזְמרּו ש; הֵ  לֹו. ִשירּו עָּ דָּ ה. ִכייִטיבּו ַנֵגן, בִ לֹו, ִשיר חָּ ר ְדַבר ְתרּועָּ   יָּשָּ
ל ה; ְוכָּ ה   ְיהוָּ ְלאָּ ה, מָּ ט; ֶחֶסד ְיהוָּ ה ּוִמְשפָּ קָּ ה. ֹאֵהב, ְצדָּ ַמֲעֵשהּו, ֶבֱאמּונָּ

ֶרץ.  אָּ ההָּ ַמִים ַנעֲ ִבְדַבר ְיהוָּ ל, שָּ ם. ֹכֵנס ַכֵנד, ֵמי ַהיָּם;   שּו; ּוְברּוַח ִפיו, כָּ אָּ ְצבָּ
לֹנֵתן ְבאֹוצָּ  ה, כָּ ל  רֹות ְתהֹומֹות. ִייְראּו ֵמְיהוָּ ֶרץ; ִמֶמנּו יָּגּורּו, כָּ אָּ ֹיְשֵבי   הָּ

ַמר ַוֶיִהי; הּוא ה, ַוַיֲעֹמד. ְיהוָּ  ֵתֵבל. ִכי הּוא אָּ גֹוִים; ֵהִניא,    ה, ֵהִפיר ֲעַצתִצּוָּ
ם ַתֲעֹמד; ַמְחְשבֹות ִלבֹו, לְ  ה, ְלעֹולָּ ֹדר. ַאְשֵרי  ַמְחְשבֹות ַעִמים. ֲעַצת ְיהוָּ ֹדר וָּ

ה,   ַהגֹוי, ֲאֶשר אָּ ה; רָּ ַמִים, ִהִביט ְיהוָּ ה לֹו. ִמשָּ ַחר ְלַנֲחלָּ ם, בָּ עָּ יו; הָּ ה ֱאֹלהָּ ְיהוָּ
ל ֶאת ם. ִמְמ  כָּ דָּ אָּ לִהְשגִ   ִשְבתֹו  כֹוןְבֵני הָּ ֶרץ. ַהֹיֵצר ַיַחד   יַח ֶאל כָּ אָּ ֹיְשֵבי הָּ

ם; ַהֵמִבין, ֶאל ל ִלבָּ ב . ֵאיןַמֲעֵשיֶהם כָּ ע ְברָּ ִיל; ִגבֹור, לֹא ַהֶמֶלְך, נֹושָּ ֵצל   חָּ ִינָּ
ב ה; ּוְבֹרב ֵחילֹו, לֹא ְיַמֵלט. ִהֵנה ֵעין ְברָּ ה, ֶאל ֹכַח. ֶשֶקר ַהסּוס, ִלְתשּועָּ   ְיהוָּ

ב. ַנְפשֵ ֵר יְ  עָּ רָּ ם, בָּ ם; ּוְלַחיֹותָּ ֶות ַנְפשָּ יו; ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסדֹו. ְלַהִציל ִממָּ נּו,  אָּ
ִגֵננּו הּוא. ִכי ה; ֶעְזֵרנּו ּומָּ ה ַליהוָּ ְדשֹו   ִחְכתָּ בֹו, ִיְשַמח ִלֵבנּו: ִכי ְבֵשם קָּ

ְחנּו. ְיִהי טָּ ֵלינּו: כַ  בָּ ה עָּ ְךֲאֶשר, ִיַחלְ ַחְסְדָך ְיהוָּ  . נּו לָּ

 

 

 

 

 

 

 טעמים למנהג ה"תשליך" שבעה    להלן 

א. נהגו בעבר להמליך מלכים ליד מעיין מים )מל"א, א'(  

 ום ראש השנה אנו ממליכים עלינו את הקב"ה. ובי 

חק, וזה לפי המסופר באגדה, שבעת שאברהם  ב. זכר לעקדת יצ

"נעשה  הלך להקריב את בנו, ניסה השטן להכשילו ובין השאר  

 העקדה". )מהרי"ל(  להעכיב אותו מןכמו נהר  

ג. במצולות הים ניכר מעשה הבריאה, ובראש השנה ראוי שכל  

ת העולם ועל הבורא, מלך כל הארץ,  אחד יהרהר על בריא

 היושב ביום זה ופנקסי חיים ומתים לפניו. 

ו משולים ד. רגילים ללכת למקום שיש בו דגים, שנזכור, שאנ 

הם, כמו  לחיות מחוצה ל  מים ולא יכולים לדגים הנאחזים ב

 המשפט לחיים ולמוות, ומתוך כך נהרהר בתשובה. 

י שיצאו שמואל והעם  ה. בשמואל א' )ז', ו( אנו מוצאים, שלפנ

למלחמה נגד הפלשתים שאבו מים, "וישפכו לפני ה', ויצומו  

 ביום ההוא". וכך מפרש רש"י:  

לפניך כמים  לא סימן הכנעה: הרי לבנו  "לפי משמעו אינו א

מכאן ש"תשליך" אצל מקור מים, הוא עניין  לו הנשפכים".  הל

 של הכנעה ושברון לב. )וטעם זה אולי העיקר...( 

רה האומרת, שתשליך בא להזכיר את יום ראש השנה  ו. יש סב

שאותו חגגו שבי ציון לפני שער המים, כמסופר בספר נחמיה )ח',  

  אשר לפני שער כל העם כאיש אחד אל הרחוב א'(: "וייאספו  

ום )א' בתשרי( קראו עזרא ונחמיה לפני העם  המים". בו בי 

 בספר תורת משה. 

ג ה"תשליך" טעמים  ז. חכמי הסוד )תורת הקבלה( מצאו במנה

רבים נוספים...אנו עצמנו מורכבים רובנו ממים, אין חיים בלי  

ת, בזמן יציאת  מים, מים מטהרים )מקווה(, בלי שתיית מים נמו

 עוד ועוד... קשורים למים ו עט ניסים היו  מצרים לא מ
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 הדלקת נרות 
, משעתיים לפני כניסת את השנה החדשה נפתח כאשר הנשים והבנות ידליקו נרות של יום טוב

 לה, מפורסם באינטרנט(. החג ועד זמני כניסת החג )כל עיר והזמן ש
רך שעות, כדי שיתאפשר להעביר ממנו אש לצורך בישול ולצו  48יש להכין נר הדולק לפחות 

בהדלקת הנרות נאמר שתי ברכות,  .הדלקת הנר של היום השני ולצורך הדלקת נרות שבת
 הראשונה על הדלקת נרות החג, השניה היא הודיה לאלוקים שזיכנו לחגוג שוב את ראש השנה.

 

 הראשונה:   הברכה
 
נּו ְבִמְצֹותָּ " ם, ֲאֶשר ִקְדשָּ עֹולָּ ה ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ נּו ְלַהְדִליק  בָּ יו ְוִצּוָּ

 הזיכרון" ֵנר ֶשל יֹום  
 
 

נה חל בשבת, יש לסיים את הברכה במילים: "להדליק נר של שבת, ושל )שימו לב: אם ראש הש
 יום הזיכרון"(.

 
 הברכה השניה: 

 
ם, ֶשֶהֱחי " עֹולָּ ה ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ נּו ַלזְ ינּו ְוִק יָּ בָּ נּו ְוִהִגיעָּ    ַמן ַהֶזה.ְימָּ

 
 בלילה, עפ"י הזמן הנקוב ות לכבוד החג השניהשנה, מדליקים נר-למחרת, ליל ב' של ראש

ידי העברה מאש שהודלקה מערב החג, ולא בהצתת גפרור וכדומה, כי אסור ליצור -ועל בלוחות,
 אש חדשה בחג. 

 ...השנה, לאחר ברכת הדלקת הנר… מברכים ברכת "שהחיינו"-בשני ימי ראש
ד לא אכלנו השנה, לובשים בגד שעו מניחים על השולחן פרי חדש ,לפני ההדלקהב השני, רעב

. )כשחל שבת במוצאי היום או הבגד , ובשעת ברכת 'שהחיינו' מכוונים גם על הפריחדש וכדומה
להדליק את נרות השבת כעשרים דקות לפני השקיעה, לפי השנה, מקדימים -השני של ראש

 ות שבת(.רנהזמן הרגיל להדלקת 

 

 

 

 

 היה תפוח?  האם פרי עץ הדעת 

ואין  ת בת כמה מאות שנים  אז זהו שממש לא. זו מסורת נוצרי

 לה קשר לבריאת העולם. 

ממרכז  הוא עץ  , התפוח המוכר לנו לאכילה שהסיבה לכך היא  

,  , שבויית לפני כאלפיים שנהן, טג'יקיסטאן(סטאאסיה )סין, קזח

ולם והגיע לאזורנו  שנה לאחר! בריאת הע  ת אלפים שלוש

   יוונית.  –תקופה ההלניסטית ב

אף  לצערי זנים של תפוחים נהדרים,    7500-לם כ קיימים כיום בעו 

 אחד מהם לא פיתה את חוה... 

  שהתפוח הנזכר בשיר השירים הוא עץ המוכרפרשנים מבארים, 

  ופירוש שמו הוא   בפי הערבים( " זערור" )  ד"רכיום בשמו "עוז

והוא  ינם מפתים כלל... ל זית לערך ואל שפירותיו בגוד"קטן". 

מכונה תפוח משום שפירותיו הקטנים והמרים מזכירים בצורתם  

 ולכן נקרא העוזרד גם "תפוח קטן".   גדול"  תפוח"

 

י שנים  י אלפכבר לפנפרי השייך לאזורנו ו האתרוג לעומתו, הוא 

 כונה "תפוח האדם הראשון". 

 

מייד עם האכילה  ן שכ ,  בהחלט מועמדת ראויהגם התאנה, היא  

  "תפסו את הדבר הראשון " הבינו אדם וחווה שאינם לבושים ו

   ...אז יש הגיון."תאנה עלי ככתוב: "   –כסות שהיה לידם כדי להת
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 קידוש:
 :אך אפשר גם בחולחייבים, שבת במזמור זה, החג יש האומרים לפני קידוש 

ר  ִוד, ה' רִעי לא ֶאְחסָּ  :ִמְזמור ְלדָּ
 :ְיַנֲהֵלִניי, ַעל ֵמי ְמנֻחות א ַיְרִביֵצנִ ִבְנאות ֶדשֶ 

 :ַנְפִשי ְישוֵבב, ַיְנֵחִני ְבַמְעְגֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ְשמו
ִדי, ִשְבְטָך ּוִמְשַעְנֶתָך   י ֵאֵלְךַגם כִ  ה ִעמָּ ע ִכי ַאתָּ א רָּ ֶות לא ִאירָּ ְבֵגיא ַצְלמָּ

ה ְיַנֲחֻמִני  :ֵהמָּ
ן נֶ  ַני ֻשְלחָּ י, ַתֲערְך ְלפָּ יָּהֶגד צְררָּ  :ִדַשְנתָּ ַבֶשֶמן ראִשי כוִסי ְרוָּ

ל ְיֵמי ַחיָּי, ְוַשְבִתי ְבֵבית ה' ְלאֶרְך יִָּמים ֶחֶסד ִיְרְדפּוִני כָּ  :ַאְך טוב וָּ

עומדים. מלא את גביע הקידוש ביין כך שהוא יעלה על גדותיו. את הזכרים  בשעת הקידוש כל

ציור( כשאצבעותיך מופנות כלפי מעלה ואמור את הימנית )ראה הגביע המלא החזק בתוך כף ידך 

לאחר שסיימת לומר את הקידוש שב ושתה לפחות מחצית הכוס. את שאר היין הגש  .דושהקי

ליושבי השולחן או מזוג קצת לכוסיות כמספר האנשים המשתתפים בסעודה ותן לכולם לטעום 

 .מיין הקידוש

 :כשחל בשבת מתחילים

םי. ַויְ ַהִשִש יֹום  אָּ ל ְצבָּ ֶרץ ְוכָּ אָּ ַמִים ְוהָּ    .ֻכלּו ַהשָּ
הַוְיכַ  שָּ ל   ל ֱאֹלִהים ַביֹום ַהְשִביִעי ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר עָּ ַוִיְשֹבת ַביֹום ַהְשִביִעי ִמכָּ

ה שָּ ֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהְשִביִעי ַוְיַקֵדש אֹותֹו .ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר עָּ י בֹו  כִ  ַוְיבָּ
א ֱאֹלִהים ַלֲעשֹותַבת ִמ שָּ  רָּ ל ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר בָּ  .כָּ

 :)ובשבת ממשיכים(מתחילים ( 2019)כמו השנה כשחל בחול 

ְדֵשיֶכם ּוְתַקְעֶתם ַבֲחֹצְצֹרת ַעל   אֵשי חָּ ּוְביֹום ִשְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְברָּ

ֶכם ְלזִ ֹעֹלֵתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ַשְלֵמיֶכם  יּו לָּ רֹון ִלְפֵני ְוהָּ ה  כָּ ֱאֹלֵהיֶכם ֲאִני ְיהוָּ

 )במדבר,י,י(  .ֱאֹלֵהיֶכם

 :)המשך( קידוש

 )ועונים: לחיים(  ְוַרָבָנן ְוַרבֹוַתי ַסְבִרי ָמָרָנן

ם בֹוֵרא ְפִרי ַהֶגֶפן עֹולָּ ה ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ  שותה()עוד לא  .בָּ

ה ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמלֶ  רּוְך ַאתָּ נּו ִמ בָּ ַחר בָּ ם, ֲאֶשר בָּ עֹולָּ ל  ְך הָּ נּו ִמכָּ ם ְורֹוְממָּ ל עָּ כָּ
ה ֶאת יֹום  נּו ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ְבַאֲהבָּ יו. ַוִתֶתן לָּ נּו ְבִמְצֹותָּ שֹון ְוִקְדשָּ  לָּ

רֹון ַהֶזה   :שבת )ב ת ַהֶזה ְוֶאת יֹום( ַהִזכָּ א ֹקֶדש ַהֶזה,  ֶאת יֹום טַהַשבָּ ֹוב ִמְקרָּ
ה ):  בשבת יֹום ) א ֹקֶדש, ֵזֶכר ִליִציַאת  : בשבת ִזְכרֹון( ְתרּועָּ ה( ִמְקרָּ ְבַאֲהבָּ

ַעד.   ְרָך ֱאֶמת ְוַקיָּם לָּ ַעִמים, ּוְדבָּ ל הָּ נּו ִקַדְשתָּ ִמכָּ ַחְרתָּ ְואֹותָּ נּו בָּ ִים. ִכי בָּ  ִמְצרָּ
, ְמַקֵדש ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ רֹון  ת ְו( )ַהַשבָּ בָּ ֵאל ְויֹום ַהִזכָּ  .ִיְשרָּ

 
ם, ֶשֶהֱחיָּ  עֹולָּ ה ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ נּו ַלְזַמן ַהֶזהינּו ְוִק יבָּ נּו ְוִהִגיעָּ    .ְימָּ

 
 )שותה בחגיגיות ומגיש את הכוס ליושבי השולחן, או מוזג לכוס שלהם, מהגבר המבוגר בשולחן

  סדר(לנשים לפי אותו עד לצעיר ואז 
 

ו" אבל אז צריך "לתת סיבה לברכה" כמו פרי שעוד לא גם בליל חג שני מברך "שהחיינ
 טעמנו השנה, חולצה או בגד חדש וכיוצ"ב 
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  נטילת ידיים:
 יטול ידיו )ראו הסבר מפורט בצד שמאל( ויברך: 

ם, ֲאֶשר   עולָּ ה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ יובָּ נּו ְבִמְצותָּ נּו ַעל ְנִטיַלת   ִקְדשָּ ְוִצּוָּ
 :ידיים

 
 ברכת הפת, "המוציא":

 
ם ְבִעתוֵעיֵני כל ֵאֶליָך ְיַשֵברּו. וְ  ְכלָּ ֶהם ֶאת אָּ ה נוֵתן לָּ  :ַאתָּ

צון ל ַחי רָּ  :פוֵתַח ֶאת יֶָּדָך. ּוַמְשִביַע ְלכָּ
 ברוך מקדש )בשבת: השבת( ישראל והזמנים  

ם,  עולָּ ה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ אָּ בָּ  :ֶרץַהמוִציא ֶלֶחם ִמן הָּ

ר יחלק לכל יושבי השולחן. ויאכל. אח)לא במלח!(  דבשיבצע מן הלחם, יטבול אותו ב
יש הנוהגים להעביר את הפרוסות אחד לשני ויש הנוהגים "להעיף באוויר לצלחת" ולא  

מיד ליד, כדי לסמל שמאת הקב"ה מגיע הלחם ולא מיד בן אנוש...כך שהלחם מגיע 
 ד ליד. "לכל אדם אישית" ולא מי מהמברך

 : הברכות על "סימני החג" 

 בים סימנים טו
יש משמעות עמוקה ראשי התיבות של מכות מצריים(, כפי שלמדנו בפסח )

ל"סימנים" המסמלים דבר מתוך דבר. אפילו בחתונה אנחנו שרים מייד אחרי 
החופה "סימן טוב ומזל טוב" לסמל את חיי האושר של הזוג שזה אתה יצא 

 לחיים משותפים...
ראש השנה מיני מאכלים,  שנים, חז"ל הנהיגו לאכול בלילי 1900לפני  כבר

רוביא )שעועית(, קרא תפוח בדבש, לסימן טוב לכל השנה, כמו: תמרים, 
תרד(, רימונים, דגים, סלרי, וראש )דג, ארטישוק, סלק? )דלעת(, כרתי, סילקא )

 כבש(.

שנה, שהואיל כל הכל מה שאנו עושים בראש השנה יש לו משמעות מיוחדת ל

חתכים חיים לכל חי, כל מעשה, דיבור ומחשבה וזה היום הראשון לשנה, שבו נ

א", שבאותו היום משפיעים על כל השנה. וזהו שאמרו חכמים "סימן מילתא הו

יש משמעות לסימנים, שאם יעשו סימן של ברכה בהתחלת השנה, יש  כלומר

 .לקוות שהברכה תמשך לכל השנה

 : הסבר למה עושים?    – נטילת ידיים  
בבית המקדש היו הכוהנים רוחצים את ידיהם מדי בוקר לפני שניגשו 

לעבודתם. גם אנו מטהרים את ידינו לפני שניגש לעבודת הבורא בבית 

לפני שאוכלים סעודה עם לחם,  .המקדש האישי שלנו, הוא הבית שלנו

ים ברכה מיוחדת. כך, מיד אחרי הקידוש אנו אנו נוטלים ידיים ואומר

 כיצד עושים: .ל ידיים הולכים ליטו

או זה "עם לכו למטבח או לכיור הקרוב ביותר, מלאו ספל )

כשאתם אוחזים אותה  ( או כוס גדולה במים "נטלןהאוזניים" המכונה "

נטלן ליד שמאל ושפכו מים שלוש פעמים על . העבירו את הביד ימין

החזירו את הנטלן/כוס ליד ימין . עד קצת מעל הפרק, יד ימיןכף 

על הפעולה כשאתם שופכים מים שלוש פעמים על יד שמאל.  חזרוו

 :לאחר מכן אמרו את הברכה

ני, אלוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו וברוך אתה אד"

 ."על נטילת ידיים 

נוהגים להגיש עכשיו נגבו את הידיים היטב במגבת נקייה )לבנה(, יש ה

ולחן ללא דיבור כלל )!!!(  זה לזה מגבת )לאות כבוד ופינוק( וגשו לש

 עד אכילת הלחם, אחרי ברכת "המוציא":

 על ברכת "המוציא לחם מן הארץ":

הלחם עשוי מחמשת מיני דגן, ולכן לכאורה היה צריך לברך עליו 

י האדמה", כדרך שמברכים על כל המינים שצומחים "בורא פר

. אלא שחכמים תיקנו לו ברכה מיוחדת, מפני חשיבותו מהאדמה

ובה, שהוא עיקר מאכלו של אדם, כמו שנאמר: "ולחם לבב אנוש המר

 יסעד". 

חשיבות זו מתבטאת גם במצוות רבות אחרות שניתנו לגבי הלחם, בין 

ת המזון" שלפי חלק מהדעות אם זו מצוות "הפרשת חלה", או "ברכ

 התורה עצמה. היא הברכה היחידה שחיובה מ

דווקא  למה אנחנו מברכים שאלה מעניינת אחרת היא 

 מן הארץ"?   לחם  "המוציא

 שהרי הקב"ה אינו מוציא לחם אפוי מן הארץ, אלא חיטה שאותה 

אנו קוצרים, טוחנים, לשים ואופים? זה לשון איחול ותפילה 

 קדימה...שבימות המשיח עתידה אדמת ארץ ישראל להוציא לחם ממש 
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ם סימן הלאכול בסעודת ראש השנה מאכלים שיש ב, על פי זה המליצה הגמרא
 .טוב לכל השנה

על פי העיקרון הזה, נוספו מנהגים לאכול מיני מאכלים שונים, שיש בשמם או 
וב לשנה החדשה, כל עדה לפי שפתה והמאכלים שהיו צורתם או טעמם, סימן ט

 .טוב כשאפשר להמשיך במסורתנעים ומצויים אצלה. ו

שתנה מבית מ "סדר ליל ראש השנה", שמתנהל לאחר הקידוש וברכת המוציא,
 לבית ומעדה לעדה. יש הנוהגים לטבול תפוח בדבש, ובכך מסיימים את הסדר

ל מאכלים, ריחות, צבעים וטעמים. , ויש העורכים שולחן ובו שפע ש)חב"ד(
המשותף ל"סימנים" הוא הרמז שהם מבטאים בטעמם או בשמם. רמז לשנה 

תקווה שאנו נושאים לַ טובה יותר ומתוקה יותר. רמז לשאיפה שלנו ְלהתעלּות, ו
לשנת שלום ונחת. רמז הבא לידי ביטוי באמירת ה"יהי רצון" הנסמכת לאכילת 

  כל אחד ואחד מן ה"סימנים".
אולם רוב ישראל נוהגים , יש נוהגים לאכול את הסימנים רק בלילה הראשון

ויש שהידרו לקיים את מנהג הסימנים  לקיים את מנהג הסימנים בשני הלילות
 . היום ותגם בסעוד

 : סדר אכילת הסימנים
שהם ראשונים, והרימון לברך על התמרים  מתחיליםלהלן, להקפיד על הסדר הכתוב  כדאי

דברים המתוקים אחד אחרי תפוח בדבש ואחריו את האת ה אוכליםמשבעת המינים, ואחר כך 
 .דגים וכו(ירקות, ) השני, ולאחר מכן את שאר הטעמים

  ? מאכלים מתוקיםלמה 
אכול בשר שמן ודברים מתוקים, כמו שאמר עזרא הסופר לעם ישראל ביום ראש השנה ים לנוהג

ין ָנכֹון לֹו".)נחמיה ח י(:   "ַויֹאֶמר ָלֶהם ְלכּו ִאְכלּו ַמְׁשַמִנים ּוְׁשתּו ַמְמַתִקים, ְוִׁשְלחּו ָמנֹות ְלאֵׂ

 

  מותר? – חמוצים וחריפים
לא אם רגילים ואוהבים מאוד. אם אוכלים , איש נוהגים שלא לאכול מאכלים חמוצים וחריפים

ם זולגות דמעות, אין ראוי לאכול מאכלים חריפים וחמוצים מאוד, אבל מרוב החריפות, העיניי
 מהם בראש השנה, שאין זה סימן טוב. 

  
  .אין אוכלים אגוזים )אגוז בגימטריא "חט", רמז ל"חטא"(

 
 

 

 

 
 

 המשך   – נטילת ידיים  

 של חרישה וזריעה...בלי טורח 
וסף הוא שהלחם הוא פרי האדמה, אבל רק אחרי שאנחנו נימוק נ

טורחים עליו מאד...כמו שאנו עובדים קשה למחייתנו, אבל הכסף 
ה שאנחנו מקבלים הוא לא תוצר ישיר של עבודתנו...אז הלחם הוא ברכ

על הפרנסה שלנו והמשך זרימת השפע לחיינו....המלח הוא מסמל את 
בלים את הלחם במלח...או שממנה בא הלחם ולכן אנו טו האדמה

 בדבש בראש השנה...כדי להדגיש את מתיקות השנה שתבוא...בעזרת השם. 
יש נוהגים על פי הסוד, לטבול את הלחם במלח שלוש פעמים )מ"ב 

שהלחם רומז למידת החסד, שעל ידו האדם קסז, לג(. והטעם לכך, 
מז למידת הדין הקשה, שכאשר ניזון וחי, ואילו המלח המלוח רו

העולם נחרב. וכאשר טובלים את הלחם במלח,  -השלטון ניתן בידה 

ממתקים את המלח בזה שאנו עושים אותו טפל ללחם, שאז הוא 
ים מצטרף לחסד המזין שבלחם, ובמקום להזיק הוא מועיל. ורגיל

  .להדר בזה בעיקר בשבתות וימים טובים 
כדי , בין השארסכין לפני הברכה,  יש הנוהגים לשרוט את הלחם עם 

לסמל שאין דבר "מושלם" בעולם, אלא רק "בדרך" ויש לברך על מה 
שאנו זוכים לקבל בחיים גם אם זה לא "מושלם" או "בדיוק מה 

 שציפינו"...
את המאכל, שבו ולכן הברכה על הלחם חשובה כל כך, שהיא מקשרת 

כה, מתבטא כוח היצירה האנושי, אל מקורו האלוקי. ובזכות הבר
ותנת בנו כוח להבין ולהשכיל, לשמור ולעשות, את כל אכילת הלחם נ

 .דברי התורה
כשיבוא אדם לברך על מאכל, נכון שיאחז אותו בידו הימנית, שעל ידי 

יוחד, כך הברכה תיאמר בריכוז וכבוד אבל לגבי הלחם ישנו דין מ
שר שמפני חשיבותו היתירה, טוב לאחוז בו בעת הברכה בשתי הידיים ובע

איך לזרוע, בעשיית הפת )ז לעשר המצוות הכרוכות האצבעות, לרמו
  לחרוש וכו(

 טוב שיאכל מיד אחר הברכה כשיעור 'זית' בלא להפסיק, כדי לתת 
ע כבוד לברכת 'המוציא'. אמנם כשיש צורך, רשאי לדבר מיד לאחר שיבל

 .. מעט מהלחם 
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 איך מברכים? 
כולם יברכו בבת אחת ויענו אמן  ,אכלאו המ דם את הפרי,ש נוהגים שכל בני הבית מחזיקים ביי

עונים אחריו כולם ומברך ו "את כולם ידי חובהמוציא "עורך הסדר בקול גדול. אפשר גם שרק 
 'אמן' וטועמים.

 כסדרם: ואלו סימני החג

 (מכל עדות ישראל וכל התפוצות )האוסף השלם 
  :תמר

  הברכות:
ייתמו אויבינו ינו ואלוקי אבותינו ש קיהי רצון מלפניך ה' אלו. "1

 "ושונאינו וכל מבקשי רעתנו.
 ".אלוקינו מלך העולם בורא פרי העץברוך אתה ה . "2

 ן על האויבים המרעים לעם ישראל במשך השנה מבחוץ:ויכו כוונה: 
 המחבלים, החרם הכלכלי על מדינת ישראל וכיוצ"ב
 ויכוון גם על הדברים שבכוחנו לתקן בעצמנו וב"ה: 

ם יכוון על נה מאתנו וג, הסובלנות זה לזה, השחיתות, האטימות לחלש ולשוכמו תאונות הדרכים
הפחדים, החסמים, העכבות והפחדים הפנימיים בנו, המונעים מאתנו להגיע לאושר המגיע לנו 

 בצדק רב.

  רימון:
 . ..גרגרים, כמספר המצוות שיש בתורה( 613)רימון תרי"ג כל לפי המסורת, יש ב

 .ולעשות טובם סמלת את הבטחותינו בפרוש השנה החדשה להיות טוביואכן אכילת הרימון מ
יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שנהיה מלאים מצוות  "

 "כרימון.

   :תפוח בדבש
 טובל תפוח בדבש ומברך:

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתתחדש )או שתחדש(  "
 "עלינו שנה טובה ומתוקה. 

 (: מבושל או חי לקסילקא )ס
ו "יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיסתלקו אויבינ

 ושונאינו וכל מבקשי רעתנו."

 
   :(או שעועית ירוקה מאורכת בתרמיל  לוביהשעועית )רוביא 

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שירבו זכויותינו "
 "ותלבבנו.

   :(כרתי )כרישה
יך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שייכרתו אויבינו ושונאינו יהי רצון מלפנ"

 "וכל מבקשי רעתנו.

  :(או קישוא לבן  קרא )דלעת 
אבותינו שתקרע רוע גזר דיננו, יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי  "

 "ויקראו לפניך זכויותינו.

או ראש ירק   והצמחונים יאכלו ראש ארטישוק כבש, של דג) ראש 
 : (אחר

תזכור לנו עקידת יצחק  ש  ,ן מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינויהי רצו"
 ."ושנהיה לראש ולא לזנב

 
 :)געפילטע או חריימה או מטוגן( דגים

שלא   נפרה ונרבה כדגים,אבותינו שיהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי  "
   "זכויותינו כדגיםמעשינו הטובים ו ושירבו  תשלוט בנו עין רעה 

 (.בקלות ובכמות עצומה שהם פרים ורבים)

 
 שניתן להוסיף: ,שעשעיםנים נוספים, חלקם מויש סימ

 : מתוק )צימעס( גזר
יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוהי אבותינו שתעביר רוע גזר דיננו "

 ".ושתגזור עלינו שנה טובה
 

 : סלרי
   "יהי רצון מלפניך שתרבה פרנסתנו כחול אשר על שפת הים"

 (SALARY –אנגלית ב"משכורת" זה )"סלרי" 
 

 :קיווי
נזכה לקוות לישועה  אבותינו שיהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי  "

 " ולבשורות טובות

 בננה:
נזכה להתבונן בשפע  אבותינו שלוקינו ואלוקי  יהי רצון מלפניך ה' א"

 "היש   שבחיינו ולהודות על
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 :פלפל
 " ל בחכמהשנזכה להתפלפאבותינו יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי  "

 
 :ותפטרי

שניפטר מהצרות  אבותינו יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי  "
 " !ומהחובות

 

 מרק:
ונהיה  מרק עוונותינו נאבותינו שואלוקי   יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו"

 " צחים כמרק צח 
 

 ים:ממולא
ליבנו באור  שנזכה למלא אבותינו נו ואלוקי  יהי רצון מלפניך ה' אלוקי"
 " !מלא שמחה וישועותלו

 
 שניצל:

נינצל מכל הצרות ומכל  אבותינו שיהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי  "
 "הגוףהמשברים של הנפש ו

 קה:שקשו
ישקשקו מפנינו מבקשי  ינו שאבותיהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי  "

 "רעתנו ומטילי עין רעה עלינו

 מקרוני / פסטה:
תקרין עלינו מטובך  אבותינו ש יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי  "

 " ומאורך

 עוף:
עוף כציפורים  גביה נאבותינו שיהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי  "

 " שים את יעודנוונג

 :כבד
כה לכבד הורים  נז שאבותינו יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי  "

 "!ומורים

 

 :בשר
 " !נתבשר בשורות טובותשאבותינו ניך ה' אלוקינו ואלוקי  יהי רצון מלפ"

 

 

  :לשון
בתיקון  היזהר ל קפידנשאבותינו יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי  "

 " !לשון הרע

 

 : לביבה
אבינו עם  שנזכה ללב אחד אבותינו יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי  "

 " םשבשמי

 

 טחינה:
 "שמע קול תחינתנות אבותינו ש קינו ואלוקי  יהי רצון מלפניך ה' אלו "

 :קולה
 "!ולנוק  שמעת אבותינו ש יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי  "

 

 : מים
 "  !נהיה יראי שמיםשאבותינו יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי  "

 

 :קפה
ותקיף   תקפיא כל דינינואבותינו ש יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי  "
 " ותנו בחסדיךא

 :רוגלך
 " !נזכה להרבה רוגעשאבותינו יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי  "

 

 גלידה:
יגלידו כל משברי נפשנו  אבותינו שיהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי  "

 "ותמתיק דיננו עינוצכל פויתאחו 
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 ברכת המזון 
 

 שלושה שאכלו כאחד חיבין בזימון, וכך מזמנין: 
ֵרְך: - מזמן אומרה  ַרבֹוַתי ְנבָּ

ְך מֵ  - המסובים עונים ה ְמֹברָּ ם: ַעתָּ ְיִהי ֵשם ְיהֹוָּ  ה ְוַעד עֹולָּ

 המזמן חוזר יהי שם וכו': 
ן ְוַר ִבְרש נָּ רָּ ֵרְך )בֹוַתי נְ ּות מָּ ַכְלנּוֱאֹלֵהינּו בעשרהבָּ  ִמֶשלֹו:  ( ֶשאָּ

 ואומרים המסובים ואח"כ המברך:
רּוְך ) ִיינּו: ֵהינּוֱאֹל בעשרהבָּ ַכְלנּו ִמֶשלֹו ּוְבטּובֹו חָּ  ( ֶשאָּ

 והמזמן חוזרו:
 : עונה מי שלא אכל

רּוְך ) ִמ ֱאֹלֵהינּובָּ ְך ְשמֹו תָּ עֶ ( ּוְמבֹורָּ ם וָּ  ד: יד ְלעֹולָּ

רּוְך רּוְך ְשמֹו:בָּ   הּוא  ּובָּ

ם כֻ אַ  ּוְךבר עֹולָּ ן ֶאת הָּ ם. ַהזָּ עֹולָּ ה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ה ְיהֹוָּ לֹו. ְבטּובֹו ְבֵחן  תָּ
שָּ  ל בָּ ם ַחְסדֹו. ּוְבטּובֹו  ר. כִ ְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. הּוא  נֹוֵתן ֶלֶחם ְלכָּ י ְלעֹולָּ

דֹול תָּ  ַסר לָּ ַהגָּ ֶעד. נּו ְוַאל  ִמיד לֹא חָּ ם וָּ זֹון ְלעֹולָּ נּו מָּ ַבֲעבּור ְשמֹו  ֶיְחַסר לָּ
ן ּוְמַפְרֵנס ַלכֹ  דֹול. ִכי הּוא  ֵאל זָּ יו  ַהגָּ ל ְבִריֹותָּ זֹון ְלכָּ ל ּוֵמִטיב ַלֹכל ּוֵמִכין מָּ

מּו אָּ א. כָּ רָּ צֹור. פֲאֶשר בָּ ל ַחי רָּ  ן: ֹוֵתַח ֶאת יֶָּדָך ּוַמְשִביַע ְלכָּ
רּוְך ַאתָּ  הבָּ ן ֶאת ַהֹכל: . הַ ה ְיהֹוָּ  זָּ

הְיה  ְלָךנֹוֶדה ה ֱאֹלֵהינּו. ַעל ֶשִהְנַחְלתָּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמדָּ ה   ֹוָּ טֹובָּ
ה ֱאֹלֵהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים. נּו ְיהֹוָּ ה. ְוַעל ֶשהֹוֵצאתָּ בָּ נּו ִמֵבית  ּופְ  ּוְרחָּ ִדיתָּ

ִדים. ְוַעל ְבִריְתָך שֶ  ַתְמתָּ ִבְבשָּ ֲעבָּ נּו. ְועַ ֵרנּו. וְ חָּ ְתָך ֶשִלַמְדתָּ ל ֻחֶקיָך  ַעל תֹורָּ
ֶחֶסד ֶשחֹונַ  נּו. ְוַעל ַחִיים ֵחן וָּ ן  ֶשהֹוַדְעתָּ ה זָּ ַאתָּ זֹון שָּ נּו. ְוַעל ֲאִכיַלת מָּ ְנתָּ

ִמיד.   נּו תָּ ה:ְבכָּ ּוְמַפְרֵנס אֹותָּ עָּ ל שָּ ל ֵעת ּוְבכָּ  ל יֹום ּוְבכָּ
ה ֱאֹלֵהינ  ְוַעל ַהֹכל ְך ּוְמ ּו ֲאַנְחנְיהֹוָּ ְך.ּו מֹוִדים לָּ ְרִכים אֹותָּ ַרְך ִשְמָך    בָּ ִיְתבָּ

ֶעד: כַ  ם וָּ ִמיד ְלעֹולָּ ל ַחי תָּ ה  ְבִפי כָּ ְעתָּ ּוֵבַרְכתָּ ֶאת ְיהֹוָּ בָּ ַכְלתָּ ְושָּ תּוב. ְואָּ כָּ
אָּ  ְך: ֶרץ הַ ֱאֹלֶהיָך ַעל הָּ ַתן לָּ ה ֲאֶשר נָּ  ֹטבָּ
ה ְיה  רּוְך ַאתָּ ֶרץ בָּ אָּ ה. ַעל הָּ  זֹון:ְוַעל ַהמָּ ֹוָּ

ה ֱאֹלֵהינּו עַ  ַרֶחם א ְיהֹוָּ ַלִים ִעיֶרָך. ְוַעל ִציֹו נָּ ֵאל ַעֶמָך. ְוַעל ְירּושָּ ן  ל ִיְשרָּ
ִוד ְמִשיֶחָך. ְוַעל ַהַביִ  דֹוש  ת הַ ִמְשַכן ְכבֹוֶדָך. ְוַעל ַמְלכּות ֵבית דָּ דֹול ְוַהקָּ גָּ

יו לָּ א ִשְמָך עָּ  : ֶשִנְקרָּ
ִבינּו. ְרעֵ  ה  זּוֵננּו ַפְרְנֵסנּו ְוַכְלְכלֵ נּו ֱאֹלֵהינּו. אָּ נּו ְיהֹוָּ נּו ְוַהְרִויֵחנּו. ְוַהְרַוח לָּ

ה ה ֱאֹלֵהינּו לֹא ִליֵדי   ֱאֹלֵהינּו ְמֵהרָּ א ַאל ַתְצִריֵכנּו ְיהֹוָּ רֹוֵתינּו. ְונָּ ל צָּ ִמכָּ
ם. ִכי ְתנַ מַ  תָּ אָּ ם ְולֹא ִליֵדי ַהְלוָּ דָּ ר וָּ שָּ ה. הַ ִא ת בָּ ה.  ם ְליְָּדָך ַהְמֵלאָּ ְפתּוחָּ

ה.  בָּ ְרחָּ ה ְוהָּ ֶעד:ַהְקדֹושָּ ם וָּ ֵלם ְלעֹולָּ  ֶשלֹא ֵנבֹוש ְולֹא ִנכָּ
 

 בשבת אומרים: 
ה ֱאֹלֵהינּו ְבִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהְשבִ ְרצֵ  ת  יִעי  ה ְוַהֲחִליֵצנּו ְיהֹוָּ ַהַשבָּ

דֹוש ַהֶזה ִכי י  דֹול ְוַהקָּ דֹוש ה ֹו ַהגָּ דֹול ְוקָּ נּו ם ֶזה גָּ ת בֹו ְולָּ ֶניָך ִלְשבָּ ַח  ּוא  ְלפָּ
ִניַח לָּ  ה ְכִמְצַות ְרצֹוֶנָך ּוִבְרצֹוְנָך הָּ ה ֱאֹלֵהינּו ֶשלֹא ְתֵהא  בֹו ְבַאֲהבָּ נּו ְיהֹוָּ

ה ְביֹום ְמנּו חָּ ה ְויָּגֹון ַוֲאנָּ רָּ ֵתנ צָּ ַמת צִ חָּ ה ֱאֹלֵהינּו ְבֶנחָּ ֹון ִעיֶרָך  י ּו ְוַהְרֵאנּו ְיהֹוָּ
ְדֶשָך ִכי ַאתָּ ּוְבִבְנַין יְ  ַלִים ִעיר קָּ מֹות:רּושָּ  ה הּוא  ַבַעל ַהְישּועֹות ּוַבַעל ַהֶנחָּ

 
מַ ֱאֹלֵהינּו וֵ  ֶצה ְוִישָּ ֶאה ְוֵירָּ ֵקד  ע וְ אֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַיֲעֶלה ְויָּבֹא ְוַיִגיַע ְוֵירָּ ִיפָּ

ֵכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו ִוד ַעְבדֶ ִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו ְוזִ וְ   ְוִיזָּ ִשיַח ֶבן דָּ ָך  ְכרֹון מָּ
ל ַעְמ  ְדֶשָך ְוִזְכרֹון כָּ ַלִים ִעיר קָּ ה  ְוִזְכרֹון ְירּושָּ ֶניָך ִלְפֵליטָּ ֵאל ְלפָּ ָך ֵבית ִיְשרָּ

ה ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמי לֹום ְביֹום ַחג ם לְ ְלטֹובָּ  ֶזה:ַחִיים )טֹוִבים( ּוְלשָּ
ה ֱאֹלֵהינּו ְכֵרנּו ְיהֹוָּ ְקדֵ זָּ ה ּופָּ ה ְוהֹוִשיֵענּו בֹו ְלַחִיים   בֹו ְלטֹובָּ כָּ נּו בֹו ִלְברָּ

ֵלינּו ְוהֹוִשיֵענּו ִכי ֵאלֶ טֹוִבים. ּוִבְד  ֵננּו ְוַרֵחם עָּ ה ְוַרֲחִמים חּוס ְוחָּ יָך  ַבר ְישּועָּ
ה: אָּ  ֵנינּו ִכי ֵאל ֶמֶלְך ַחנּון ְוַרחּוםֵעי  תָּ

 

ַלִים ה ְביָּמֵ ִעיר ַהקֹ ּוְבֵנה ְירּושָּ ה. בֹוֵנה  ֶדש ִבְמֵהרָּ ה ְיהֹוָּ רּוְך ַאתָּ ינּו. בָּ
ִים. לָּ יו ְירּושָּ    ְבַרֲחמָּ

ֵמן:   אָּ

ִבינּו. ַמלְ  ֵאל. אָּ ם. הָּ עֹולָּ ה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ה ְיהֹוָּ רּוְך ַאתָּ ַאִדיֵרנּו.  ֵכנּו. בָּ
ֵאל. ַהֶמֶלְך  רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיְשרָּ  ְצֵרנּו. ְקדֹוֵשנּו ְקדֹוש ַיֲעֹקב.יֹובֹוְרֵאנּו. גֹוֲאֵלנּו. 

יֹום ל יֹום וָּ הּוא  ֵהִטיב הּוא  ֵמִטיב הּוא  ֵייִטיב    ַהטֹוב ְוַהֵמִטיב ַלֹכל. ֶשְבכָּ
נּו הּוא  גֹוְמֵלנּו  לָּ נּו. הּוא  ְגמָּ ַעד ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרחֲ הּוא  יִ לָּ ים  ִמ ְגְמֵלנּו לָּ

ה. בְ  חָּ ה ְוַהְצלָּ לָּ ה. ֶנחָּ ּוְלֶרַוח. ַהצָּ ה ִוישּועָּ כָּ ה. ְוַרֲחִמים  רָּ לָּ ה ְוַכְלכָּ סָּ ה. ַפְרנָּ מָּ
לֹום ְוכָּ  ם ַאל ְיַחְסֵרנּו. ְוַחִיים ְושָּ ל טּוב ְלעֹולָּ  : אמןל טֹוב. ּוִמכָּ

ן הּוא  ִיְמֹלְך עָּ  ַרֲחמָּ ֶעד:ֵלינּו  הָּ ם וָּ  ְלעֹולָּ



 

10 
 

ן הּוא  ִיְתבָּ  ַרֲחמָּ ֶרץ: ַר הָּ אָּ ַמִים ּובָּ  ְך ַבשָּ

ן ה  ַרֲחמָּ ִחים.   ּוא  ִיְשַתַבח ְלדֹורהָּ ַעד ּוְלֵנַצח ְנצָּ נּו לָּ ַאר בָּ דֹוִרים. ְוִיְתפָּ
ִמים: ְוִיְתהַ  ַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹולָּ נּו לָּ  ַדר בָּ

בֹו ן הּוא  ְיַפְרְנֵסנּו ְבכָּ ַרֲחמָּ  ד: הָּ

ַרחֲ  ן הּוא  ִיְשֹבר ֻעֵלנּו ֵמַעל ַצּוָּ הָּ  ְלַאְרֵצנּו:   ֵרנּו ְוהּוא  יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמיּותאמָּ

ן  ַרֲחמָּ ה ַבַבִית ַהֶזה ְוַעל שֻ הָּ ה ְמֻרבָּ כָּ נּו ְברָּ ַכְלנּו  הּוא  ִיְשַלח לָּ ן ֶזה ֶשאָּ ְלחָּ
יו: לָּ  עָּ

נּו ֶאת ֵאִליָּהּו ַהנָּ  ן הּוא  ִיְשַלח לָּ ַרֲחמָּ נּו ְבשֹורִביא זָּ הָּ ת  ֹוכּור ַלטֹוב ִויַבֶשר לָּ
מֹות:    טֹובֹות ְישּועֹות ְוֶנחָּ

ַר  ֵרְך ֶאתהָּ ן הּוא  ְיבָּ ִתי(   ֲחמָּ ִבי מֹוִרי( ַבַעל ַהַבִית ַהֶזה ְוֶאת )ִאִמי מֹורָּ )אָּ
הֶ בַ  ל ֲאֶשר לָּ ם ְוֶאת כָּ ם ְוֶאת ַזְרעָּ ם ְוֶאת ֵביתָּ  ם ֲעַלת ַהַבִית ַהֶזה. אֹותָּ

 
 סמוך על שלחן עצמו יאמר: )ואם 

ן הּוא ַרֲחמָּ ֵרְך אֹוִתי )    הָּ ִבי ְוִאִמיְיבָּ ל ֲאֶשר ִלי(,   ְשִתי ְוַזְרִעי ְוֶאת( ְוִא ְואָּ כָּ
נּו. ְכמֹו ֶשנִ  ל ֲאֶשר לָּ נּו ְוֶאת כָּ ק ְוַיֲעֹקב,  אֹותָּ ם ִיְצחָּ הָּ ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְברָּ ְתבָּ

ֵרְך ַבֹכל. ִמֹכל. ֹכל. ֵכן ה ְש ְיבָּ כָּ נּו ַיַחד ִבְברָּ נּו ֻכלָּ ֵמן:  אֹותָּ ה. ְונֹאַמר אָּ  ֵלמָּ

רֹום ְילַ  ֵלינ ַבמָּ ה  ְמדּו ֲעֵליֶהם ְועָּ כָּ א ְברָּ לֹום. ְוִנשָּ ּו ְזכּות ֶשְתֵהא ְלִמְשֶמֶרת שָּ
א ֵחן ְוֵשֶכל טֹוב ְבֵעיֵני ֵמאֵ  ה ֵמֱאֹלֵהי ִיְשֵענּו. ְוִנְמצָּ קָּ ה. ּוְצדָּ   ֱאֹלִהיםת ְיהֹוָּ

ם:  דָּ  ְואָּ

 ך לבעה"ב:בראם הּוא  אוכל על שלחן אחרים י
 

צֹון ֶשלֹא ֵיבֹוש עֹולָּ  ְיִהי רָּ א.  ַבַעל ַהַבִית בָּ ם ַהבָּ עֹולָּ ֵלם לָּ ם ַהֶזה ְולֹא ִיכָּ
ל ִעיר.    ְוִיְצַלח ְמֹאד ְבכָּ ִחים ּוְקרֹוִבים לָּ ֵסינּו מּוְצלָּ יו ּוְנכָּ סָּ יו. ְוִיְהיּו ְנכָּ סָּ ְנכָּ

יו ְולֹא בְ ִיְשלֹוְוַאל   ן לֹא ְבַמֲעֵשה יָּדָּ טָּ ֹ ט שָּ ֵקק ל א  ַמֲעֵשה יֵָּדינּו. ְוַאל ִיְזדָּ
ֵני  יו ְולֹא ְלפָּ נָּ ה ְוַעדְלפָּ ֹון ַמַעתָּ ה ְועָּ ם:  נּו שּום ְדַבר ִהְרהּור ֵחְטא ַוֲעֵבירָּ  עֹולָּ

 

ן הּוא  ַיְנִחיֵלנ  ַרֲחמָּ  יֹום ֶשֻכלֹו טֹוב:   ּוהָּ
רּוְך לְ  אֵשיֶהם ְוֶנֱהִנין  יֹום ֶשצַ ְליֹום ֶשֻכלֹו אָּ ִדיִקים יֹוְשִבין ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ְברָּ

ֶהם:   יוִמזִ  ה ִויִהי ֶחְלֵקנּו ִעמָּ  ַהְשִכינָּ
ן הּוא  ְיַזֵכנּו ִלימֹות הַ  ַרֲחמָּ א:הָּ ם ַהבָּ עֹולָּ ִשיַח ּוְלַחֵיי הָּ  מָּ

וִ יְ  ִמְגדֹול  ם: ד ּוְלַזְר שּועֹות ַמְלכֹו ְוֹעֶשה ֶחֶסד ִלְמִשיחֹו ְלדָּ  עֹו ַעד עֹולָּ

לֹו יו הּוא  ַיֲעֶשה שָּ לֹום ִבְמרֹומָּ ֵאל ְוִאְמרּו  ם עָּ ֹעֶשה שָּ ל ִיְשרָּ ֵלינּו ְוַעל כָּ
ֵמן:   אָּ

 
יו  ה ְקדֹושָּ יו: ְיראּו ֶאת ְיהֹוָּ  ִכי ֵאין ַמְחסֹור ִליֵראָּ

 
שּו  ל טֹובוְ  ְכִפיִרים רָּ ה לֹא ַיְחְסרּו כָּ ֵעבּו ְודֹוְרֵשי ְיהֹוָּ  :רָּ

 
ם ַחְסדֹו: הֹודּו לַ  ה ִכי טֹוב ִכי ְלעֹולָּ  יהֹוָּ

 
צֹון: ְש פֹוֵתַח ֶאת יֶָּדָך ּומַ  ל ַחי רָּ  ִביַע ְלכָּ

 
יָּה יְ  ה ְוהָּ רּוְך ַהֶגֶבר ֲאֶשר ִיְבַטח ַביהֹוָּ ה ִמְבַטחֹו: בָּ  הֹוָּ

 
ַקְנִתי  ִייִתי ַגם זָּ ב ְוַזְרעֹו ְמַבֶקש לָּ וְ  ַנַער הָּ ִאיִתי ַצִדיק ֶנֱעזָּ  ֶחם: לֹא רָּ

 
לֹום:  ה ֹעז ְלַעמֹו ִיֵתן ְיהֹוָּ  ֵרְך ֶאת ַעמֹו ַבשָּ ה ְיבָּ  ְיהֹוָּ
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 מתכונים
 

 :)מאת אפרת אנזל( בתיהשל סבתא   צימעסה) גזר מתוק מבושל

 קילו גזר, קלוף ופרוס לטבעות   1
 שזיפים מיובשים, בלי גרעין, שטופים!   6
 מקל קינמון   1

 )לארוחה בשרית(  מחמאהאו   /)לארוחה חלבית(  גרם חמאה  25
 כפות סוכר חום   3
 סילאן  כף  1
 כפות דבש   3
 כפות מים   3

 
   ההכנה:

.  )חשוב!( ל להבה נמוכהבסיר שמים את כל המרכיבים ומעמידים מע
עם ידית של   ומערבבים מדי פעם בעדינות מבשלים כשעתיים, ללא מכסה

 ., עד שהגזר רך אך עדיין קצת מתנגדכף עץ )כמו מקל(

רי שעה וחצי  נניח אחאיך תדעו שהצימעס מוכן? לקראת סוף הבישול, 
  רוב הנוזלים כבר ייספגו בגזר. זה השלב בו צריך להשגיח)שימו טיימר( 

ומצד שני,   רוטבכי מצד אחד אנחנו רוצים את הזיגוג של ה –על הצימעס  
ערבבו מדי פעם, כך   –אנחנו לא רוצים שייחרך. פשוט שימו עין על הסיר  

נוזלים   שהגזר ייעטף בנוזלים המצומצמים, עד שכולו בוהק, ואין
 .מיותרים בסיר

ו כאשר  חשוב: אם בישלתם על להבה גבוהה מדי, הנוזלים שבסיר ייגמר
חמאה  חמאה/מ עדיין קשה. במקרה כזה, הוסיפו מעט מים ומעט  הגזר 

 .לסיר, והמשיכו לבשל

הצימעס על ידי הוספת פתיתי אננס או צימוקים לעשר  ניתן לשדרג את  
 .הדקות האחרונות של הבישול

 

 

 

 !)אפרת סיאצ'י( מתכון מנצח -וגת דבש עסיסית וקלה להכנה ע

 

 תבניות אינגליש קייק   2או  24תבנית עגולה בקוטר  

 מצרכים: 
 ביצים  3

 ג'( סוכר   66שליש כוס )
 ג'( שמן  150כוס ) 3/4

 ג'( דבש   80כפות ) 4
 ל( מיץ תפוזים מ"  180כוס ) 3/4

 גרידת תפוז קטן )אפשר גם לימון(
 ג'( קמח  280כוסות ) 2
 ג'( אבקת אפיה  11כפיות מלאות ) 2

 ג'( אבקת סודה לשתיה   2.5חצי כפית )
 

 :הכנהה אופן 
 .מעלות 170מחממים תנור ל-
את הביצים עם הסוכר. מוסיפים שמן, דבש, מיץ תפוזים  מערבבים  -

 .וגרידת תפוז/לימון
בקערה נפרדת את הקמח עם אבקת האפיה ואבקת הסודה  מערבבים -

לשתיה ומוסיפים לתערובת. מערבבים ערבוב קל עד לאיחוד החומרים  
 .)אין לערבב יותר מידי אחרת העוגה עלולה לצאת דחוסה(

 .דקות 25-30מכניסים לתנור למשך יוצקים לתבנית משומנת ו-
  : ההער

כף או במיקסר.  רת מטרפה/את החומרים ידנית בעזאפשר לערבב  
דקות, עד לתערובת   2- הקצפה במיקסר של הביצים עם הסוכר במשך כ 

 .תפוחה ובהירה מעניקה נפח לעוגה, והעוגה יוצאת גם גבוהה יותר
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  צ'י(יא טעים במיוחד )אפרת ס (מוס דבש )גם פרווה
 

 :מנות(  4-6מצרכים )
 שמנת מתוקה/ קצפת צמחית )לפרווה(  מ"ל  250

 פודינג וניל  אינסטנט קתכפות שטוחות אב  2
 כפות שטוחות דבש   2
פירורי  או   /ומרוסקים לפירורים  אגוזי פקאן מסוכרים  *

 )לתחתית(  עוגיות

 ופו ההכנה: א
ג  מקציפים שמנת מתוקה בקערה במשך כדקה. מוסיפים אינסטנט פודינ-

 ה   וניל ודבש וממשיכים להקציף עד לקבלת קצפת יציב
דקות   5להכניס את השמנת למקפיא מומלץ    -  טיפ להקצפה מוצלחת

 .לפני ההקצפה
מניחים בתחתית כוסות הגשה אגוזי פקאן מפוררים )או פירורי עוגיות(  -

 .קרם הדבש )בעזרת כף או שקית זילוף(ומעל יוצקים את 
ות לפני ההגשה )לפני ההגשה ניתן להוסיף  שומרים במקרר כשעה לפח-

 .מעל מעט דבש(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(אצ'יסיאפרת וגמבה ) עוף באננס
 :מצרכים

 ( חתיכות עוף לפי הטעם )שוקיים, ירכיים 10
 תפוחי אדמה בינוניים קלופים חתוכים לקוביות  3
 פלפל אדום )גמבה( חתוך בינוני  1
 בלי הנוזלים( גרם מסונן,   280פרוסות אננס מקופסת שימורים )  8

 : תיבול
ושות,  שיני שום כת 3כפות מלאות סילאן, כף רוטב סויה,  2כף שמן זית,  

 חצי כפית מלח, קמצוץ פלפל שחור 
 
 ההכנה:  ןופא
 מערבבים את כל חומרי הרוטב בקערית   -
 .מרפדים את תבנית התנור בנייר אפיה -
ניחים את חלקי העוף, תפוחי אדמה, גמבה ואננס על נייר האפיה  מ -

 .בצורה אחידההרוטב   עםומתבלים 
כששעה וחצי  ,שעתייםמעלות למשך כ 200 -לתנור שחומם לכניסים מ -

 בלי.  –  חצי שעהנייר כסף וראשונות מכוסה ב

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


