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הֹות ְירָך ה' אֱ ֹלהֶ יָך בְ כֹל מַ עֲשֵׂ ה יָדֶ ָך בִ פְ ִרי בִ ְטנְָך ּובִ פְ ִרי בְ הֶ ְמ ְתָך ּובִ פְ ִרי ַא ְדמָ ְתָך ְלטֹבָ ה כִ י יָׁשּוב ה' לָשּוש עָ לֶיָך לְטֹוב כַאֲ ׁשֶ ר שָ ש עַ ל אֲ ב ֶֹתיָך":
"וְ ִ
(דברים ל ,ט')
ראש השנה זה אחד החגים האהובים עלי ,כי הוא מלא בהתחלות חדשות ,סמלים מתוקים ,המון נקודות למחשבה ומשפחה וחברים לבושים בלבן סביב לשולחן עם אוכל נפלא....
מה צריך יותר?
בחוברת חגיגית זו ,כמו בחוברות של חגים אחרים ,לא נגענו בנוסח המחמיר ביותר (חב"ד) של הטקסים הדתיים ,כך שהמשכנו מסורת אבות בת אלפי שנים ומצד שני הוספנו
הסברים בכתב יד (בכחול ,משמאל) ,מנהגים מעדות שונות ,קצת הסברים באופן ,שאמור לעשות חסד גם עם המודרני והעכשווי ,בעידן המסכים ,האינסטנט והדיגיטלי.
מקווה שתיהנו כמו שאני נהניתי לכתוב ולערוך את החוברת הזו ,אני מאחל לכם שפע בכל מישור ,שנה טובה ומתוקה וגמר חתימה טובה!
שלכם באהבה ,אסף יערי.

מהות החג ,מקורו ואת מה בעצם אנחנו חוגגים?!
ראש השנה מציין התחלת שנה חדשה (תשפ"א) בלוח העברי ,והוא חל ביום הראשון (א') של החודש הראשון (תשרי) בלוח השנה.
כמו שאנחנו מברכים "תכלה (תסתיים) שנה וקללותיה ,תחל (תתחיל) שנה וברכותיה"...
בניגוד לכל החגים היהודיים  ,החלים באמצע החודש העברי ,ראש השנה הוא החג היהודי היחיד שחל בתחילת החודש " -ראש חודש" (א בתשרי).
הוא גם החג היחידי שנמשך יומיים רצופים (גם בארץ וגם בחוץ לארץ) ושני ימים אלה נחשבים לחג אחד ארוך ,הנקרא בארמית "יומא אריכתא" (=יום
ארוך).
לפי המסורת היהודית ובניגוד למה שהרבה חושבים ,ראש השנה מציין את היום השישי לבריאת העולם .לא את היום הראשון.
היום השישי ,הוא יום "בריאת האדם" ,כלומר זה היום בו המין האנושי החל "לספור את הזמן ,את הימים ,החודשים והשנים" .מכאן "ראש השנה" .שבו
מסתיימת שנה אחת ומתחילה חדשה .אני מסכים אתכם שאתם חושבים שכל העולם חי לפי השנה הלועזית ,אבל בזמן שנקבע החג הזה ,לפני יותר משלושת
אלפים שנה לא הייתה שנה לועזית...אז הלוח שלנו היה כנראה הראשי או היחידי באזור...והוא זה שחיו על פיו והוא זה שקבע.
כזכור ,העולם נברא בשישה ימים ,מההכרזה "ויהי אור" שהתרחש בכ"ה באלול (שישה ימים לפני ראש השנה) ועד ליום השישי לבריאה ,הוא ערב שבת ,הוא
ראש השנה ,בו נברא האדם הראשון "אדם" ,נבראה "אישה" (כשהייתה בהריון קיבלה את השם "חוה") וזה גם היום בו ארע החטא הראשון בעולם –
האכילה מפרי עץ הדעת (שבשום אופן לא היה תפוח!...הסבר בהמשך )..וגם קרה העונש הראשון בעולם – הגירוש מגן עדן ועוד כמה תוספות.
חיזוק נוסף לסיבה הזו אנחנו מוצאים בתפילות ראש השנה שמזכירות גם את תחילת ההיסטוריה האנושית ,לדוגמה  -את סיפור נח והמבול.
זו גם הסיבה שהוא יום חגיגי מצד אחד "בריאת האנושות" ,אך גם יום משפט ודין מצד שני "החטא ועונשו" .מאז ועד היום ,זהו "יום הדין" לאדם
האוניברסלי כפרט בודד וכעמים שלמים ,בכל האומות ולעולם כולו ,בו האל מעמיד למשפט את "כל בָּ ֵאי עולם" וקוצב להם את פרנסתם לשנה הבאה,
בריאותם ,הקריירה שלהם וכל שאר ענייניהם.
לפי המסורת ,אלוקים פותח שלושה ספרים בראש השנה:
אחד של רשעים גמורים ,ואחד של צדיקים גמורים ,ואחד של "בינונים"( .לא רשעים ולא צדיקים"...רגילים")
צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר (מייד) לחיים ,רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר (מייד) למיתה,
בינונים תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים (והן עשרת ימי תשובה ,בהם אנו מקבלים הזדמנות להצטער
ולתקן את גזר דיננו) ,אם זכינו לתקן – אנחנו נכתבים "לחיים" לא זכינו...נכתבים "למיתה" חס וחלילה.

אם ראש השנה ,הוא בעצם היום בו נוצר המין האנושי ,בו הכתרנו את אלוקים כמלך על חיינו והעולם כולו" ,קבלת עול מלכות שמיים" ,זה מובן למה
נכתב בתורה שהמצווה הראשית בחג ,היא תקיעה בשופר – כמו חצוצרה בזמן הכרזה על המלך (יש עוד סיבות ,ראו בהמשך).
ואכן ,ראש השנה הוא חג מקראי שנזכר בתורה ועל שם השופר הוא נקרא "יום תרועה":
ויקרא פרק כג
(כג ) ַויְדַ בֵ ר ה' ֶאל מֹשֶ ה לֵאמֹר( :כד) דַ בֵ ר ֶאל בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל לֵאמֹר בַ חֹדֶ ש הַ ְשבִ יעִ י בְ ֶאחָּ ד ַלחֹדֶ ש י ְִה ֶיה ָּלכֶם שַ בָּ תֹון זִ כְ רֹון ְתרּועָּ ה ִמ ְק ָּרא קֹדֶ ש( :כה) כָּל ְמלֶא ֶכת
ֲעבֹדָּ ה ל ֹא ַתעֲשּו וְ ִה ְק ַרבְ ֶתם ִאשֶ ה לה':
במדבר פרק כט
יתם ֹעלָּה ל ְֵריחַ נִיחֹחַ לה' פַר בֶ ן בָּ ָּקר
(א) ּובַ חֹדֶ ש הַ ְשבִ יעִ י בְ ֶאחָּ ד ַלחֹדֶ ש ִמ ְק ָּרא קֹדֶ ש י ְִהיֶה ָּלכֶם כָּל ְמלֶאכֶת ֲעבֹדָּ ה ל ֹא ַתעֲשּו יֹום ְתרּועָּ ה י ְִהיֶה ָּל ֶכם( :ב) ַוע ֲִש ֶ
סלֶת בְ לּולָּה בַ שָּ מֶ ן ְשֹלשָּ ה עֶ ְש ֹרנִים ַלפָּר ְשנֵי עֶ ְש ֹרנִים ל ָָּּאיִל( :ד) וְ עִ שָּ רֹון ֶאחָּ ד ַלכֶבֶ ש הָּ ֶאחָּ ד
ּומ ְנחָּ ָּתם ֹ
ימם( :ג) ִ
ֶאחָּ ד ַאיִל ֶאחָּ ד כְ בָּ ִשים בְ נֵי שָּ נָּה ִשבְ עָּ ה ְת ִמ ִ
ּומ ְנחָּ ָּתּה וְ נ ְִסכֵיהֶ ם כְ ִמ ְשפָּטָּ ם ל ְֵריחַ נִיחֹחַ ִאשֶ ה
ּומ ְנחָּ ָּתּה וְ ֹעלַת הַ ָּת ִמיד ִ
ּושעִ יר עִ זִ ים ֶאחָּ ד חַ טָּ את ְל ַכפֵר ֲעלֵיכֶם( :ו) ִמלְבַ ד ֹעלַת הַ חֹדֶ ש ִ
ל ְִשבְ עַ ת הַ כְ בָּ ִשים( :ה) ְ
לה':
חז"ל הדגישו את תפקיד השופר  -המכריז על ישיבת בית הדין בשמים כסמל ליום הדין .השופר מיועד גם לזרז את בני האדם העומדים למשפט ,לעורר
בהם חרדה מיום הדין ולגרום להם להתחרט על מעשיהם הרעים ולחזור בתשובה .לקשר הזה שבין השופר לחרטה נמצא גם רמז לשוני במדרש:
השופר קורא לנו "שפרו מעשיכם".
הפילוסוף היהודי פילון האלכסנדרוני הציע שתי משמעויות לתקיעת שופר:
המשמעות האחת נוגעת לעם ישראל ,והשנייה  -לאנושות כולה.
שפָּר חָּ זָּק ְמאֹד" (שמות יט .)16
מבחינת עם ישראל ,תקיעת השופר מזכירה את קול השופר במעמד הר סיני " -קֹֹלת ּובְ ָּר ִקים וְ עָּ נָּן כָּבֵ ד עַ ל הָּ הָּ ר וְ קֹל ֹ
מבחינה כללית  -השופר הוא כלי הקורא למלחמה או המזהיר מפני מלחמה מתקרבת .לכן ,תקיעת השופר מזכירה לאנושות כולה  -את המלחמות ואת
התקווה להפסקתן ולהיעלמות הרוע מן העולם ,כמו שכתוב בתפילת ראש השנה" :וכל הרשעה (=הָּ ִר ְשעּות שבעולם) כולה כעשן תכלה ,כי תעביר
ממשלת זדון מן הארץ" .הכוונה לבקשה שלנו מאלוקים ,שיבטל את כל משטרי הרוע בעולם (וכך ייפסקו המלחמות).
סיבה נוספת לתקיעת השופר היא "לעורר זכות אבות" – אבות האומה ואבותינו שלנו ,כדי שישמשו לנו מליצי יושר ויגנו עלינו בדין .ברגעים הנשגבים
של יום-הדין ,אנו תוקעים בשופר ,העשוי מקרנו של איל ,ומזכירים בכך לפני הקב"ה את עמידתו בניסיון של אברהם אבינו ,כאשר לפי מצוות הקב"ה
עמד להקריב את בנו יחידו  -יצחק  -קרבן לה' ,הדבר נמנע ברגע האחרון ,לאחר שכבר הניף את הסכין ,כאשר מלאך ה' קרא לאברהם לעצור .עיני
אברהם הבחינו לפתע באיל שנאחז בקרניו בסבך .את האיל הקריב לקרבן תחת בנו .ביחס לכך אמרו חז"ל" :תקעו לפני בקרן של איל ,כדי שאזכור לכם
עקידת יצחק בן אברהם ויעלה זכרונם לפני".

אם כן ,ראש השנה הוא יום חגיגי ושמח ביותר ,המציין את בריאת האדם ואת הכתרת ההנהגה האלוקית על העולם ,ומצד שני
יום משפט המעורר אותנו לחשיבה פנימית ולתיקון דרכינו לשנה החדשה...שתהה מתוקה מקודמתה!

על החג ומצוותיו:
לפי המסורת העתיקה ,כל מה שעושים בראש השנה הוא סימן לכל השנה ,כמו שהדקה הראשונה של כל היום ,קובעת את המשכו..
מכירים את הביטוי "להתחיל ברגל ימין? אז זה בגלל זה.

לכן ,האווירה הנכונה בסעודת ראש השנה ,מורכבת מ:
אמונה ושמחה בקב"ה -ראוי לכל אדם לשמוח ולבטוח בה' שיקבל את חרטתו ,הבטחתו להשתפר ולתקן דרכיו
מידה כנגד מידה – לפי האמונה ,דנים את האדם לפי "איך שהוא דן את חברו" ולכן ,לפחות בזמן הארוחה (ובחג כולו) ידון אותם לכף זכות .ולא יכעס ולא
יתקוטט עם חבריו ,ולא יחשוב(!) או ידבר עליהם רעות ,שמלבד האיסור שיש בכך ,יש בזה גם סימן רע לשנה הבאה.
הפצת אור מסביב לחבריו  -כיוון שראש השנה הוא חג ,יש מצווה לשמוח ולשמח בו ,ולכן בסעודת החג ישתדל כל אדם לשמח את כל בני משפחתו
והמסובים ,ויש בזה סימן טוב לכל השנה" .וירבה באהבה עם חבריו"
ברכת שנה טובה:
בליל ראש-השנה מברכים איש את רעהו" :לשנה טובה תיכתב ותיחתם" .אשה מברכת את רעותה" :לשנה טובה תיכתבי ותיחתמי" .בעבר היה נהוג
לשלוח זה לזה ברכות ראש השנה כתובות...מנהג מקסים שחבל שנעלם מהעולם...שנאמר "וואטסאפ לא יחליף מכתב"...
בגדים לבנים:
בערב החג ובחג כולו נהוג ללבוש בגדים לבנים לסמל טהרה" ,דף חדש" וחגיגיות סמלית וגם בשל "כוחו הסמלי של הצבע הלבן ,הפועל כנגד הדין הקשה
השחור" וגם מסמל את תהליך הסליחה וההיטהרות.מאכלי ברכה:
בתחילת סעודת החג ,אחרי הברכה על החלה ,שאותה טובלים בדבש ולא במלח (כרגיל) ,אוכלים מאכלים סמליים ומברכים ברכות "יהי רצון" ,כמו
תמר ("יהי רצון מלפניך שייתמו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו ,)".רימון ("שירבו זכויותינו כרימון") ,תפוח בדבש ("שתחדש עלינו שנה טובה
ומתוקה") ,ראש כבש או דג ("שנהיה לראש ולא לזנב") ,ומאכלים שונים נוספים ,כנהוג בקהילות השונות .ראו רשימה מקיפה וחגיגית עם כל הברכות
בהמשך הטקס)
עושים חלות עגולות לסמל נצחיות ,או בצורת סולמות ,משום שבראש השנה דנים כל אדם מי יעני ומי יעשר מי ישפל ומי ירום .ונאמר במדרש שהקב"ה
עושה סולמות ברקיע" ,את זה מעלה ואת זה מוריד"
מקפידים על הכעס ורגשות רעים אחרים:
יזהר כל אדם שלא יבוא לידי כעס ,שמלבד האיסור החמור לכעוס בכל השנה כמובא לעיל בשער האגדה ,אין זה סימן טוב לכעוס בראש השנה ,שבזה
מראה הוא סימן כעס לכל השנה ,ולכן יזהר שלא יכעס ולא יקפיד כלל הגם שהכעיסו אותו ,כי אם לא הכעיסו אותו והוא כועס ,אינו בן אדם.

לא לחגוג לבד:
כאשר אנו מתכוננים לחגים ,עלינו לזכור את כל אלה שקשה להם לעמוד בהוצאות החג ,ושמחתם עלולה להיות מושבתת .על-כן נהוג לאסוף כספים כדי
לקנות בהם מצרכי-מזון למשפחות נזקקות .וכך נאמר על ראש-השנה בספר נחמיה (ח,י)" :אכלו משמנים ושתו ממתקים ושילחו מנות לאין נכון לו
וגו'".
מרבים בסליחות ובצדקה:
בערב ראש השנה מרבים באמירת סליחות ,ומשכימים לשם-כך לבית הכנסת .כמו-כן מרבים במתן צדקה ביום זה.
התרת נדרים:
בערב ראש השנה נוהגים לעשות 'התרת נדרים' ,כדי להתיר את הנדרים שאינם זכורים לנו מהשנה שעברה ,ומבטלים מראש את הנדרים שייעשו בשנה
הבאה' .התרת הנדרים' נעשית בפני עשרה או שלושה מישראל ,שבפניהם מביעים חרטה על הנדרים שנדרנו ,בכוונה או שלא בכוונה.
משתטחים על קברות צדיקים:
בערב-ראש השנה או סמוך אליו ,יש שנוהגים להשתטח על קברות צדיקים ,לעורר ולבקש את נשמותיהם הקדושות שיעוררו עלינו רחמים לפני כסא
מרום לסליחה ומחילה ושימליצו טוב בעדינו שניכתב לחיים ולשלום ,לפרנסה טובה ,וכל הבקשות הטובות שהאדם ובני ביתו זקוקים להם.
תשליך (ראו בהרחבה מייד בטקס עצמו):
ביום הראשון של ראש-השנה ,לאחר תפילת מנחה ,הולכים אל מעיין ,נהר או שפת -ים ,ואומרים את נוסח ה'תשליך' .המים מסמלים את חסדיו של
הבורא ,והדגים שבמים מסמלים את עיני הבורא הפקוחות על ברואיו .מנהג זה נועד לעורר רחמי-שמים ,והוא מסמל את התנערותנו מן החטא .אם
יומו הראשון של ראש-השנה חל בשבת ,מקיימים את ה'תשליך' ביום השני של החג.
אסור לדאוג בראש השנה:
מי שבא לו מחשבה מדאיגה בראש השנה ,אומר האר"י הקדוש בשער הכוונות ,ידמיין שתי אותיות :ע' ,ב'" .מחיתי כעב פשעיך ,וכענן חטאותיך" .כשם
שהענן חולף ,כך יעברו המחשבות הדאוגות .הרגשות שנרגיש בר"ה יהיו שורש לכל הרגשות בשנה החדשה .על כן אמר רבי נחמן מברסלב" :וצריכין
להיות שמח בראש השנה" ,וכן" :בראש השנה צריכין להיות חכם שיחשוב רק מחשבות טובות שייטיב השם יתברך עמנו".
אמירת תהילים:
גדולי ישראל רבים נהגו להרבות באמירת תהילים בין התפילות של ימי ראש השנה.
על "בעל התניא" מסופר כי "מאחרי מנחה של ערב ראש השנה עד אחר ערבית בליל ב' לא משה ידו מתוך ה'תהלים' – מחזור ,מחזור – תהלים" .בשני
ימי ראש השנה רצוי לסיים שני ספרי תהילים כנגד "כפר"" .כפר" זה  300בגימטריה כנגד  150פרקי תהילים – פעמיים.
על כך אומר הרב אלימלך בידרמן כי "אמנם סגולה זו קשה לרבים לקיימה – בפרט שלמחרת היום יש לעמוד שעות ארוכות בתפילה במוח צלול ,עם
זאת ראוי לציינה למען ידעו דורותיכם חשיבותה וכוחה של האי סגולה ,והעיקר הוא לנצל את הזמן כראוי ולא לבטל אפילו רגע אחד ביום קדוש זה,
ויאמר לפחות חלק ממנה ,או יחלק את פרקי התהילים בין שאר בני הבית".
מסכם הרב בידרמן את דבריו באמרו" :ואין לנו כלי חזק יותר מאמירת הפסוקים שחיברם דוד המלך לכל הדורות ,לשפוך את הלב לה' ולעורר רחמים
וחסדים בעולם".

טקסי יום החג:

 .1מזמור פתיחה וברכת שנה טובה
 .2תשליך
 .3קידוש
 .4סעודת חג
 .5ברכת המזון

בשני הימים של ראש השנה ,בתפילת מנחה ,אחר "שמונה עשרה" אומרים מזמור זה ,ומי שלא
מתפלל תפילת מנחה בצהרי ערב החג ,יפה שיאמר אותם לפני מצוות התשליך ,לפני תחילת
טקס ארוחת ראש השנה (לפני הקידוש) של ערב החג הראשון והשני...

 .1וכך נפתח את טקסי יום החג:

ישבֵ י בָּ ּה:
לואּה ֵתבֵ ל וְ ְ
ּומ ָּ
לְדָּ וִ ד ִמזְ מור לה' הָּ ָּא ֶרץ ְ
כִ י הּוא עַ ל י ִַמים יְסָּ דָּ ּה וְ עַ ל ְנהָּ רות יְכו ְננֶהָּ :
ּומי יָּקּום בִ ְמקום ָּק ְדשו:
ִמי ַי ֲע ֶלה בְ הַ ר ה' ִ
נ ְִקי ַכ ַפיִם ּובַ ר לֵבָּ ב אֲ שֶ ר לא נָּשָּ א לַשָּ וְ א נַפְ ִשי וְ לא נ ְִשבַ ע ל ְִמ ְרמָּ ה:
יִשָּ א בְ ָּרכָּה מֵ ֵאת ה' ּוצְ דָּ ָּקה מֵ אֱ להֵ י י ְִשעו:
דרשָּ יו ְמבַ ְקשֵ י ָּפנֶיָך ַיעֲקב סֶ לָּה:
זֶה דור ְ
ְשאּו ְשעָּ ִרים ָּראשֵ יכֶם וְ ִהנ ְָּשאּו פִ ְתחֵ י עולָּם וְ יָּבוא מֶ לְֶך הַ כָּבוד:
ִמי זֶה מֶ לְֶך הַ כָּבוד ה' עִ זּוז וְ גִ בור ה' גִ בור ִמלְחָּ מָּ ה:
ּושאּו פִ ְתחֵ י עולָּם וְ יָּבא מֶ לְֶך הַ כָּבוד:
ְשאּו ְשעָּ ִרים ָּראשֵ יכֶם ְ
ִמי הּוא זֶה מֶ לְֶך הַ כָּבוד ה' צְ בָּ אות הּוא מֶ לְֶך הַ כָּבוד סֶ לָּה:
ויברכו איש את רעהו מסביב במאור פנים ובכוונה גדולה:

"לְשָּ נָּה טובָּ ה ִתכ ֵָּתב וְ ֵתחָּ ֵתם ִ /תכ ֵָּתבּו וְ ֵתחָּ ֵתמּו":

מאמר על תפילת התשליך:
התפילה מכילה  52מאמרות כנגד ארבע פעמים  13המידות הטובות של
הקב"ה (קראו בהמשך) ,שעלינו ללמוד ולאמץ לעצמנו בחיים שלנו.
שימו לב גם לאוסף המילים שערך כל אחת מהן בנפרד ,ערכה הוא נגזרת 52
בגימטריה:
"אנא" "הביט יהוה" "אלוהי" "לטובה" "בכל" "אדם או" "בהמה"" ,באמונה"
"סולח"
תפילת התשליך נאמרת באופן סמלי כנגד  13המידות הטובות של הקב"ה
(התפילה מכילה  52ביטויים שהם ארבע פעמים  )13שבעזרתן הוא סולח לנו,
ובאותה מידה עלינו ללמוד ולאמץ בעצמנו..כי סביר להניח שאת רובן לא
הצלחנו לקיים במלואן ,אלא ההיפך ,דווקא עברנו עליהם במשך השנה .מידות
הרחמים של הקב"ה ,מופיעות בפסוק הבא:
פיִם וְרַ ב חֶ סֶ ד וֶאֱמֶ ת:
".....ה' ה' אֵ ל ַרחוּם וְחַ ּנוּן אֶ רֶ ך ְ אַ ּ ַ
ֹנצֵ ר חֶ סֶ ד לָ אֲלָ פִ ים ֹנ ֵשא עָ וֹ ן וָפֶ ַשע וְחַ ּ ָטאָ ה
ְו ַנ ּ ֵקה ֹלא ְי ַנ ּ ֶקה( "....שמות לד' ,פסוקים )7,6
לפי הפשט נאמרו פסוקים אלה מפי משה רבנו כשראה את ה׳ עובר על פניו,
לאחר חטא העגל ,כשמשה ביקש שהאלוקים יסלח לעם ישראל על החטא .מכאן
הרלוונטיות לגבינו והחטאים שלנו..
הבה נחלק את הפסוק ונלמד כל מידה:
( )1ה' (פעם ראשונה)  )2( +ה' (פעם שנייה):
את כפילות המילה "ה'" מסביר התלמוד בכך שהמידה הראשונה היא רחמיו
על החוטא לפני החטא (אף על פי שגלוי לפני הקב"ה שיחטא) ,והשנייה היא
רחמיו על החוטא אחרי החטא.
( )3אל  )4( +רחום:
"אל רחום"  -פירוש המידה רחמים הוא שה' מרחם על האדם בהתאם למעשיו
(רחמים כשילוב של חסד ודין).

 .2תשליך:
"תשליך" היא תפילה הנאמרת בראש השנה ליד מקור מים ,המסמלת את בקשת
הסליחה והתחינה למחילה על חטאינו המושלכים באופן סמלי למים.
היא נקראת כך בשל הפסוק "ותשליך במצולות ים כל חטאתם" הכלול בתחילת תפילת
התשליך.

( )5וחנון:
רחמיו של ה' הם ללא קשר למעשי האדם ,אלא הם באים כמתנת חינם,
חנינה.
( )6ארך אפים:
פירושו אורך רוח ,סבלני' ,נושם עמוק' (כמו שנהוג לומר בימינו) ,שאינו
'מתרגז' ומעניש מיד ,אלא ממתין ומחכה לחוטא שיחזור בו ויתקן את דרכו.

וכך מבצעים את טקס התשליך:
לפני הקידוש ולפני הנרות (עדיף לפני שקיעת החמה ,אך אפשר גם אחרי) לוקחים את
הילדים והולכים אל שפת הים או בריכת מים אחרת שיש בה דגים (הכי טוב) ,או
למעיין ,או מעל גיגית או קערת מים גדולה ,מחזיקים בסמליות את שולי הבגד (שתיכף
"ננער מהחטאים") ואומרים פסוקים ופרקים אחדים הלקוחים מספר מיכה ומתהילים
והם עיקרי התשליך.
בעת אמירת "ותשליך במצולות ים כל חטאתם" (מסומן באדום) מנערים את שולי הבגד
או את הכיסים מעל המים ,כסמל להתנערות מן החטא וכביטוי לרצון להתחיל מעתה
בחיים טובים וטהורים יותר.

הנה כך אומרים בקול רם:
ִמי ֵאל כָּמֹוָך
נֹושא עָּ ֹון
וְ עֹובֵ ר עַ ל פֶשַ ע
ל ְִש ֵא ִרית נַחֲ לָּתֹו
ל ֹא הֶ חֱ זִ יק לָּעַ ד ַאפֹו
כִ י חָּ פֵץ חֶ סֶ ד הּוא:
יָּשּוב י ְַרחֲ מֵ נּו
ֲֹונֹותינּו
יִכְ בֹוש ע ֵ
ֹאתם( :ומנערים)
וְ ַת ְשלִיְך בִ ְמצֻלֹות יָּם כָּל חַ ט ָּ
ִת ֵתן אֱ מֶ ת ְל ַי ֲעקֹב
חֶ סֶ ד ל ְַאבְ ָּרהָּ ם
בֹותינּו
אֲ שֶ ר נ ְִשבַ עְ ָּת לַאֲ ֵ
ִמימֵ י ֶקדֶ ם:
ואומרים שלוש פעמים:
אתי יָּּה
ִמן הַ מֵ צַ ר ָּק ָּר ִ
עָּ ָּננִי בַ מֶ ְרחַ ב יָּּה
ה' לִי
ירא
ל ֹא ִא ָּ
מַ ה ַיעֲשה לִי ָּאדָּ ם
ה' לִי בְ עֹוזְ ָּרי
וַאֲ נִי ֶא ְר ֶאה בְ שנ ְָּאי
טֹוב לַחֲ סֹות בַ ה' ִמבְ טֹחַ בָּ ָּאדָּ ם

מאמר על תפילת התשליך  -המשך:
( )7ורב חסד  )8( +ורב אמת:
"ורב חסד ואמת" ' : -רב חסד'  -עושה חסד גדול ,וכן רב
'אמת'  -כלומר עושה הרבה אמת (הכוונה לדין אמת) .על
מידת ה'אמת' חָ לַ ק יונה הנביא בתפילתו ("כי עתה ידעתי כי
אתה )"...ומחליף אותה ב'ניחם על הרעה' .בכך הוא מחה על
אי הצדק שבעולם .הוא נענה שמידת הרחמים הכרחית לקיום
העולם .אף כאן בסיומה של אמירת שלוש עשרה המידות,
מחליפים את אמירת 'ונקה לא ינקה' באמירת 'ונקה '...בלבד.
מוטיב זה  -של חשיבות הרחמים לפני האמת  -הנו מרכזי
בספרות הקבלה.
( )9נוצר חסד לאלפים:
"נוצר חסד"  -פירושו שומר חסד ,כלומר נותן 'אשראי' של חסד -
למרות שחטאו נגדו .לאלפים  -לאלפי אנשים
( )10נושא עוון  )11( +ונושא פשע  )12( +ונושא חטאה:
"נושא עוון ופשע וחטאה"  -כלומר מוכן 'לשאת' ולסבול על גבו
"עוון"  -פעולה רעה ,ו"פשע"  -פעולה מכוונת בזדון ,ו"חטאה"
 פעולה 'המחטיאה את המטרה' בטעות או בהבנה לקויה( )13ונקה:
"ונקה"  -סיום מידות הרחמים במילה "ונקה" ,כלומר תוך
התעלמות מהמשך הפסוק" ,לא ינקה" ,מתבסס על מאמר
התלמוד כי "מנקה הוא לשבים (החוזרים בתשובה) ואינו מנקה
לשאינם שבים".

טֹוב לַחֲ סֹות בַ ה' ִמבְ טֹחַ בִ נ ְִדיבִ ים:
ל ֹא י ֵָּרעּו וְ ל ֹא י ְַש ִחיתּו בְ כָּל הַ ר ָּק ְד ִשי,
כִ י מָּ ל ְָּאה הָּ ָּא ֶרץ דֵ עָּ ה
ֶאת ה' כַמַ יִם
ַליָּם ְמכ ִַסים:
אח"כ יאמר פסוק זה בכוונה ,וכוחו גדול להרפות ולסתום כל המקטרגים עלינו:

ל ֹא י ֵָּרעּו וְ ל ֹא י ְַש ִחיתּו בְ כָּל הַ ר ָּק ְד ִשי ,כִ י מָּ ל ְָּאה הָּ ָּא ֶרץ דֵ עָּ ה ֶאת ה' כַמַ יִם
ַליָּם ְמכ ִַסים:
ואז יגיד את הפרק הבא –( תהילים פרק לג)

יקים ,בַ יהוָּה; ַליְשָּ ִרים ,נָּא ָּוה ְת ִהלָּה .הֹודּו לַיה ָּוה בְ כִ נֹור; בְ נֵבֶ ל
ַרנְנּו צַ ִד ִ
יטיבּו ַנגֵן ,בִ ְתרּועָּ ה .כִ י יָּשָּ ר ְדבַ ר
עָּ שֹור ,ז ְַמרּו לֹוִ .שירּו לֹוִ ,שיר חָּ דָּ ש; הֵ ִ
ּומ ְשפָּט; חֶ סֶ ד ְיהוָּה ,מָּ ל ְָּאה
ְיה ָּוה; וְ כָּל מַ עֲשֵ הּו ,בֶ אֱ מּונָּה .אֹהֵ ב ,צְ דָּ ָּקה ִ
הָּ ָּא ֶרץ .בִ ְדבַ ר יְהוָּה ,שָּ מַ יִם ַנעֲשּו; ּובְ רּוחַ פִ יו ,כָּל צְ בָּ ָּאםֹ .כנֵס ַכנֵד ,מֵ י הַ יָּם;
ִיראּו מֵ יְהוָּה ,כָּל הָּ ָּא ֶרץ; ִממֶ נּו יָּגּורּו ,כָּל י ְֹשבֵ י
נ ֵֹתן בְ אֹוצָּ רֹות ְתהֹומֹות .י ְ
ֵתבֵ ל .כִ י הּוא ָּאמַ ר ַוי ִֶהי; הּוא צִ ּוָּהַ ,ו ַי ֲעמֹד .יְהוָּה ,הֵ פִ יר עֲצַ ת גֹו ִים; הֵ נִיא,
מַ ְח ְשבֹות עַ ִמים .עֲצַ ת ְיהוָּה ,לְעֹולָּם ַת ֲעמֹד; מַ ְח ְשבֹות לִבֹוְ ,לדֹר ָּודֹרַ .א ְש ֵרי
הַ גֹוי ,אֲ שֶ ר יְה ָּוה אֱ ֹלהָּ יו; הָּ עָּ ם ,בָּ חַ ר ְלנַחֲ לָּה לֹוִ .משָּ מַ יִםִ ,הבִ יט יְה ָּוה; ָּר ָּאה,
ֶאת כָּל בְ נֵי הָּ ָּאדָּ םִ .מ ְמכֹון ִשבְ תֹו ִה ְשגִ יחַ ֶאל כָּל י ְֹשבֵ י הָּ ָּא ֶרץ .הַ יֹצֵ ר יַחַ ד
לִבָּ ם; הַ מֵ בִ יןֶ ,אל כָּל מַ עֲשֵ יהֶ םֵ .אין הַ מֶ לְֶך ,נֹושָּ ע בְ ָּרב חָּ יִל; גִ בֹור ,ל ֹא ִינָּצֵ ל
בְ ָּרב כֹחַ  .שֶ ֶקר הַ סּוס ,ל ְִתשּועָּ ה; ּובְ רֹב חֵ ילֹו ,ל ֹא יְמַ לֵטִ .הנֵה עֵ ין יְהוָּהֶ ,אל
יֹותם ,בָּ ָּרעָּ ב .נַפְ שֵ נּו,
י ְֵר ָּאיו; ל ְַמיַחֲ לִים ְלחַ ְסדֹוְ .להַ צִ יל ִממָּ וֶת נַפְ שָּ ם; ּולְחַ ָּ
ִחכְ ָּתה לַיהוָּה; עֶ זְ ֵרנּו ּומָּ גִ נֵנּו הּוא .כִ י בֹו ,י ְִשמַ ח לִבֵ נּו :כִ י בְ שֵ ם ָּק ְדשֹו
בָּ טָּ ְחנּו .י ְִהי חַ ְס ְדָך יְה ָּוה עָּ לֵינּו :כַאֲ שֶ ר ,יִחַ לְנּו לְָּך.

להלן שבעה טעמים למנהג ה"תשליך"
א .נהגו בעבר להמליך מלכים ליד מעיין מים (מל"א ,א')
וביום ראש השנה אנו ממליכים עלינו את הקב"ה.
ב .זכר לעקדת יצחק ,וזה לפי המסופר באגדה ,שבעת שאברהם
הלך להקריב את בנו ,ניסה השטן להכשילו ובין השאר "נעשה
כמו נהר להעכיב אותו מן העקדה"( .מהרי"ל)
ג .במצולות הים ניכר מעשה הבריאה ,ובראש השנה ראוי שכל
אחד יהרהר על בריאת העולם ועל הבורא ,מלך כל הארץ,
היושב ביום זה ופנקסי חיים ומתים לפניו.
ד .רגילים ללכת למקום שיש בו דגים ,שנזכור ,שאנו משולים
לדגים הנאחזים במים ולא יכולים לחיות מחוצה להם ,כמו
המשפט לחיים ולמוות ,ומתוך כך נהרהר בתשובה.
ה .בשמואל א' (ז' ,ו) אנו מוצאים ,שלפני שיצאו שמואל והעם
למלחמה נגד הפלשתים שאבו מים" ,וישפכו לפני ה' ,ויצומו
ביום ההוא" .וכך מפרש רש"י:
"לפי משמעו אינו אלא סימן הכנעה :הרי לבנו לפניך כמים
הללו הנשפכים" .מכאן ש"תשליך" אצל מקור מים ,הוא עניין
של הכנעה ושברון לב( .וטעם זה אולי העיקר)...
ו .יש סברה האומרת ,שתשליך בא להזכיר את יום ראש השנה
שאותו חגגו שבי ציון לפני שער המים ,כמסופר בספר נחמיה (ח',
א')" :וייאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער
המים" .בו ביום (א' בתשרי) קראו עזרא ונחמיה לפני העם
בספר תורת משה.
ז .חכמי הסוד (תורת הקבלה) מצאו במנהג ה"תשליך" טעמים
רבים נוספים...אנו עצמנו מורכבים רובנו ממים ,אין חיים בלי
מים ,מים מטהרים (מקווה) ,בלי שתיית מים נמות ,בזמן יציאת
מצרים לא מעט ניסים היו קשורים למים ועוד ועוד...

הדלקת נרות
את השנה החדשה נפתח כאשר הנשים והבנות ידליקו נרות של יום טוב ,משעתיים לפני כניסת
החג ועד זמני כניסת החג (כל עיר והזמן שלה ,מפורסם באינטרנט).
יש להכין נר הדולק לפחות  48שעות ,כדי שיתאפשר להעביר ממנו אש לצורך בישול ולצורך
הדלקת הנר של היום השני ולצורך הדלקת נרות שבת .בהדלקת הנרות נאמר שתי ברכות,
הראשונה על הדלקת נרות החג ,השניה היא הודיה לאלוקים שזיכנו לחגוג שוב את ראש השנה.

הברכה הראשונה:
ֹותיו וְ צִ ּוָּנּו ְלהַ ְדלִיק
" בָּ רּוְך ַא ָּתה ְי ָּי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ עֹולָּם ,אֲ שֶ ר ִק ְדשָּ נּו בְ ִמצְ ָּ
נֵר שֶ ל יֹום הזיכרון"
(שימו לב :אם ראש השנה חל בשבת ,יש לסיים את הברכה במילים" :להדליק נר של שבת ,ושל
יום הזיכרון").

האם פרי עץ הדעת היה תפוח?
אז זהו שממש לא .זו מסורת נוצרית בת כמה מאות שנים ואין
לה קשר לבריאת העולם.
הסיבה לכך היא שהתפוח המוכר לנו לאכילה ,הוא עץ ממרכז
אסיה (סין ,קזחסטאן ,טג'יקיסטאן) ,שבויית לפני כאלפיים שנה,
שלושת אלפים שנה לאחר! בריאת העולם והגיע לאזורנו
בתקופה ההלניסטית – יוונית.
קיימים כיום בעולם כ 7500-זנים של תפוחים נהדרים ,לצערי אף
אחד מהם לא פיתה את חוה...
פרשנים מבארים ,שהתפוח הנזכר בשיר השירים הוא עץ המוכר
כיום בשמו "עוזרד" ("זערור" בפי הערבים) ופירוש שמו הוא
"קטן" .פירותיו בגודל של זית לערך ואינם מפתים כלל...והוא
מכונה תפוח משום שפירותיו הקטנים והמרים מזכירים בצורתם
"תפוח גדול" ולכן נקרא העוזרד גם "תפוח קטן".

הברכה השניה:
" בָּ רּוְך ַא ָּתה ְי ָּי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ עֹולָּם ,שֶ הֶ חֱ י ָּינּו וְ ִקייְמָּ נּו וְ ִהגִ יעָּ נּו לַזְ מַ ן הַ זֶה.
למחרת ,ליל ב' של ראש-השנה ,מדליקים נרות לכבוד החג השני בלילה ,עפ"י הזמן הנקוב
בלוחות ,ועל-ידי העברה מאש שהודלקה מערב החג ,ולא בהצתת גפרור וכדומה ,כי אסור ליצור
אש חדשה בחג.
בשני ימי ראש-השנה ,לאחר ברכת הדלקת הנר… מברכים ברכת "שהחיינו"...
בערב השני ,לפני ההדלקה ,מניחים על השולחן פרי חדש שעוד לא אכלנו השנה ,לובשים בגד
חדש וכדומה ,ובשעת ברכת 'שהחיינו' מכוונים גם על הפרי או הבגד( .כשחל שבת במוצאי היום
השני של ראש-השנה ,מקדימים להדליק את נרות השבת כעשרים דקות לפני השקיעה ,לפי
הזמן הרגיל להדלקת נרות שבת)..

האתרוג לעומתו ,הוא פרי השייך לאזורנו וכבר לפני אלפי שנים
כונה "תפוח האדם הראשון".
התאנה ,היא גם בהחלט מועמדת ראויה ,שכן מייד עם האכילה
הבינו אדם וחווה שאינם לבושים ו"תפסו את הדבר הראשון"
שהיה לידם כדי להתכסות – ככתוב" :עלי תאנה"...אז יש הגיון.

 .3קידוש:

קידוש (המשך)

יש האומרים לפני קידוש החג מזמור זה ,בשבת חייבים ,אך אפשר גם בחול:

ִמזְ מור לְדָּ וִ ד ,ה' רעִ י לא ֶא ְחסָּ ר:
בִ נְאות דֶ שֶ א י ְַרבִ יצֵ נִי ,עַ ל מֵ י ְמנֻחות ְינַהֲ ֵלנִי:
נַפְ ִשי יְשובֵ בַ ,י ְנחֵ נִי בְ מַ עְ גְ לֵי צֶ דֶ ק לְמַ עַ ן ְשמו:
ּומ ְשעַ נ ְֶתָך
ירא ָּרע כִ י ַא ָּתה עִ מָּ ִדיִ ,שבְ ְטָך ִ
גַם כִ י ֵאלְֵך בְ גֵיא צַ לְמָּ וֶת לא ִא ָּ
הֵ מָּ ה ְינַחֲ מֻ נִי:
כוסי ְר ָּויָּה:
ראשי ִ
ִ
צר ָּריִ ,דשַ נ ְָּת בַ שֶ מֶ ן
ַתעֲרְך ְל ָּפנַי שֻ לְחָּ ן ֶנגֶד ְ
ְארְך י ִָּמים:
ַאְך טוב וָּחֶ סֶ ד י ְִר ְדפּונִי כָּל יְמֵ י חַ יָּי ,וְ שַ בְ ִתי בְ בֵ ית ה' ל ֶ

בֹותי (ועונים :לחיים)
סַ בְ ִרי מָ ָרנָן וְ ַרבָ נָן וְ ַר ַ

בֹורא פְ ִרי
בָּ רּוְך ַא ָּתה ְי ָּי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ עֹולָּם ֵ

הַ ֶגפֶן( .עוד לא שותה)

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

רֹוממָּ נּו ִמכָּל
בָּ רּוְך ַא ָּתה ְי ָּי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ עֹולָּם ,אֲ שֶ ר בָּ חַ ר בָּ נּו ִמכָּל עָּ ם וְ ְ
ֹותיו .ו ִַת ֶתן לָּנּו ְי ָּי אֱ ֹלהֵ ינּו בְ ַאהֲ בָּ ה ֶאת יֹום
לָּשֹון וְ ִק ְדשָּ נּו בְ ִמצְ ָּ
(בשבת :הַ שַ בָּ ת הַ זֶה וְ ֶאת יֹום) הַ זִ כָּרֹון הַ ֶזה ֶאת יֹום טֹוב ִמ ְק ָּרא קֹדֶ ש הַ זֶה,
יאת
יֹום (בשבת :זִ כְ רֹון) ְתרּועָּ ה (בשבת :בְ ַאהֲ בָּ ה) ִמ ְק ָּרא קֹדֶ שֵ ,זכֶר לִיצִ ַ
ּודבָּ ְרָך אֱ מֶ ת וְ ַקיָּם לָּעַ ד.
אֹותנּו ִקדַ ְש ָּת ִמכָּל הָּ עַ ִמיםְ ,
ִמ צְ ָּריִם .כִ י בָּ נּו בָּ חַ ְר ָּת וְ ָּ
בָּ רּוְך ַא ָּתה ְייְָּ ,מ ַקדֵ ש (הַ שַ בָּ ת וְ ) י ְִש ָּר ֵאל וְ יֹום הַ זִ כָּרֹון.

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

בָּ רּוְך ַא ָּתה ְי ָּי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ עֹולָּם ,שֶ הֶ חֱ ָּיינּו וְ ִקייְמָּ נּו וְ ִהגִ יעָּ נּו לַזְ מַ ן הַ זֶה.

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

(שותה בחגיגיות ומגיש את הכוס ליושבי השולחן ,או מוזג לכוס שלהם ,מהגבר המבוגר בשולחן
עד לצעיר ואז לנשים לפי אותו סדר)

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

כשחל בשבת מתחילים:

יֹום הַ ִש ִשיַ .ו ְיכֻלּו הַ שָּ מַ יִם וְ הָּ ָּא ֶרץ וְ כָּל צְ בָּ ָּאם.
ֹלהים בַ יֹום הַ ְשבִ יעִ י ְמלַאכְ תֹו אֲ שֶ ר עָּ שָּ ה ַוי ְִשבֹת בַ יֹום הַ ְשבִ יעִ י ִמכָּל
ַו ְיכַל אֱ ִ
ֹלהים ֶאת יֹום הַ ְשבִ יעִ י ַוי ְַקדֵ ש אֹותֹו כִ י בֹו
ְמלַאכְ תֹו אֲ שֶ ר עָּ שָּ הַ .ויְבָּ ֶרְך אֱ ִ
ֹלהים ַלעֲשֹות.
שָּ בַ ת ִמכָּל ְמלַאכְ תֹו אֲ שֶ ר בָּ ָּרא אֱ ִ
כשחל בחול (כמו השנה  )2019מתחילים (ובשבת ממשיכים):

ּות ַקעְ ֶתם בַ חֲ צֹצְ רֹת עַ ל
ּובְ יֹום ִש ְמחַ ְתכֶם ּובְ מֹועֲדֵ יכֶם ּובְ ָּראשֵ י חָּ ְדשֵ יכֶם ְ
ֹֹלתיכֶם וְ עַ ל זִ בְ חֵ י שַ לְמֵ יכֶם וְ הָּ יּו ָּלכֶם לְזִ כָּרֹון לִפְ נֵי אֱ ֹלהֵ יכֶם אֲ נִי ְיה ָּוה
ע ֵ
אֱ ֹלהֵ יכֶם( .במדבר,י,י)

גם בליל חג שני מברך "שהחיינו" אבל אז צריך "לתת סיבה לברכה" כמו פרי שעוד לא
טעמנו השנה ,חולצה או בגד חדש וכיוצ"ב

 .4נטילת ידיים וסעודה:
יטול ידיו (ראו הסבר מפורט בצד שמאל) ויברך:

ותיו וְ צִ ּוָּנּו עַ ל נ ְִטילַת
בָּ רּוְך ַא ָּתה ה' ,אֱ להֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ עולָּם ,אֲ שֶ ר ִק ְדשָּ נּו בְ ִמצְ ָּ
ידיים:
ברכת הפת" ,המוציא":

נותן לָּהֶ ם ֶאת ָּאכְ לָּם בְ עִ תו:
עֵ ינֵי כל ֵאלֶיָך יְשַ בֵ רּו .וְ ַא ָּתה ֵ
פותחַ ֶאת יָּדֶ ָךּ .ומַ ְשבִ יעַ ְלכָּל חַ י ָּרצון:
ֵ
ברוך מקדש (בשבת :השבת) ישראל והזמנים
בָּ רּוְך ַא ָּתה ה' ,אֱ להֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ עולָּם ,הַ מוצִ יא לֶחֶ ם ִמן הָּ ָּא ֶרץ:
יבצע מן הלחם ,יטבול אותו בדבש (לא במלח!) ויאכל .אחר יחלק לכל יושבי השולחן.
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
מהמברך "לכל אדם אישית" ולא מיד ליד.
הברכות על "סימני החג" :

סימנים טובים

כפי שלמדנו בפסח (ראשי התיבות של מכות מצריים) ,יש משמעות עמוקה
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...
כבר לפני  1900שנים ,חז"ל הנהיגו לאכול בלילי ראש השנה מיני מאכלים,
לסימן טוב לכל השנה ,כמו :תמרים ,תפוח בדבש ,רוביא (שעועית) ,קרא
(דלעת) ,כרתי ,סילקא (סלק? תרד) ,רימונים ,דגים ,סלרי ,וראש (דג ,ארטישוק,
כבש).
כל מה שאנו עושים בראש השנה יש לו משמעות מיוחדת לכל השנה ,שהואיל
וזה היום הראשון לשנה ,שבו נחתכים חיים לכל חי ,כל מעשה ,דיבור ומחשבה
שבאותו היום משפיעים על כל השנה .וזהו שאמרו חכמים "סימן מילתא הוא",
כלומר יש משמעות לסימנים ,שאם יעשו סימן של ברכה בהתחלת השנה ,יש
לקוות שהברכה תמשך לכל השנה.

נטילת ידיים – למה עושים? הסבר:
בבית המקדש היו הכוהנים רוחצים את ידיהם מדי בוקר לפני שניגשו
לעבודתם .גם אנו מטהרים את ידינו לפני שניגש לעבודת הבורא בבית
המקדש האישי שלנו ,הוא הבית שלנו .לפני שאוכלים סעודה עם לחם,
אנו נוטלים ידיים ואומרים ברכה מיוחדת .כך ,מיד אחרי הקידוש אנו
הולכים ליטול ידיים .כיצד עושים:
לכו למטבח או לכיור הקרוב ביותר ,מלאו ספל (או זה "עם
האוזניים" המכונה "נטלן") או כוס גדולה במים כשאתם אוחזים אותה
ביד ימין .העבירו את הנטלן ליד שמאל ושפכו מים שלוש פעמים על
כף יד ימין ,עד קצת מעל הפרק .החזירו את הנטלן/כוס ליד ימין
ו חזרו על הפעולה כשאתם שופכים מים שלוש פעמים על יד שמאל.
לאחר מכן אימרו את הברכה:
"ברוך אתה אדוני ,אלוהינו מלך העולם ,אשר קדשנו במצוותיו וציוונו
על נטילת ידיים".
עכשיו נגבו את הידיים היטב במגבת נקייה (לבנה) ,יש הנוהגים להגיש
זה לזה מגבת (לאות כבוד ופינוק) וגשו לשולחן ללא דיבור כלל (!!!)
עד אכילת הלחם ,אחרי ברכת "המוציא":
על ברכת "המוציא לחם מן הארץ":
הלחם עשוי מחמשת מיני דגן ,ולכן לכאורה היה צריך לברך עליו
"בורא פרי האדמה" ,כדרך שמברכים על כל המינים שצומחים
מהאדמה .אלא שחכמים תיקנו לו ברכה מיוחדת ,מפני חשיבותו
המרובה ,שהוא עיקר מאכלו של אדם ,כמו שנאמר" :ולחם לבב אנוש
יסעד".
חשיבות זו מתבטאת גם במצוות רבות אחרות שניתנו לגבי הלחם ,בין
אם זו מצוות "הפרשת חלה" ,או "ברכת המזון" שלפי חלק מהדעות
היא הברכה היחידה שחיובה מהתורה עצמה.
שאלה מעניינת אחרת היא למה אנחנו מברכים דווקא
"המוציא לחם מן הארץ"?
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

על פי זה המליצה הגמרא ,לאכול בסעודת ראש השנה מאכלים שיש בהם סימן
טוב לכל השנה.
על פי העיקרון הזה ,נוספו מנהגים לאכול מיני מאכלים שונים ,שיש בשמם או
צורתם או טעמם ,סימן טוב לשנה החדשה ,כל עדה לפי שפתה והמאכלים שהיו
מצויים אצלה .ונעים וטוב כשאפשר להמשיך במסורת.
"סדר ליל ראש השנה" ,שמתנהל לאחר הקידוש וברכת המוציא ,משתנה מבית
לבית ומעדה לעדה .יש הנוהגים לטבול תפוח בדבש ,ובכך מסיימים את הסדר
(חב"ד) ,ויש העורכים שולחן ובו שפע של מאכלים ,ריחות ,צבעים וטעמים.
המשותף ל"סימנים" הוא הרמז שהם מבטאים בטעמם או בשמם .רמז לשנה
טובה יותר ומתוקה יותר .רמז לשאיפה שלנו לְהתעלּות ,ולַתקווה שאנו נושאים
לשנת שלום ונחת .רמז הבא לידי ביטוי באמירת ה"יהי רצון" הנסמכת לאכילת
כל אחד ואחד מן ה"סימנים".
יש נוהגים לאכול את הסימנים רק בלילה הראשון ,אולם רוב ישראל נוהגים
לקיים את מנהג הסימנים בשני הלילות ויש שהידרו לקיים את מנהג הסימנים
גם בסעודות היום.

סדר אכילת הסימנים:

כדאי להקפיד על הסדר הכתוב להלן ,מתחילים לברך על התמרים והרימון ראשונים ,שהם
משבעת המינים ,ואחר כך אוכלים את התפוח בדבש ואחריו את הדברים המתוקים אחד אחרי
השני ,ולאחר מכן את שאר הטעמים (ירקות ,דגים וכו).

למה מאכלים מתוקים?

נוהגים לאכול בשר שמן ודברים מתוקים ,כמו שאמר עזרא הסופר לעם ישראל ביום ראש השנה
ּוׁשתּו מַ ְמ ַת ִקים ,וְ ִׁשלְחּו מָ נֹות ל ְֵׂאין נָכֹון לֹו".
(נחמיה ח י)ַ " :וי ֹאמֶ ר לָהֶ ם לְכּו ִאכְ לּו מַ ְׁשמַ ִנים ְ

חמוצים וחריפים – מותר?

יש נוהגים שלא לאכול מאכלים חמוצים וחריפים ,אלא אם רגילים ואוהבים מאוד .אם אוכלים
מאכלים חריפים וחמוצים מאוד ,אבל מרוב החריפות ,העיניים זולגות דמעות ,אין ראוי לאכול
מהם בראש השנה ,שאין זה סימן טוב.
אין אוכלים אגוזים (אגוז בגימטריא "חט" ,רמז ל"חטא").

נטילת ידיים – המשך
בלי טורח של חרישה וזריעה...
נימוק נוסף הוא שהלחם הוא פרי האדמה ,אבל רק אחרי שאנחנו
טורחים עליו מאד...כמו שאנו עובדים קשה למחייתנו ,אבל הכסף
שאנחנו מקבלים הוא לא תוצר ישיר של עבודתנו...אז הלחם הוא ברכה
על הפרנסה שלנו והמשך זרימת השפע לחיינו....המלח הוא מסמל את
האדמה שממנה בא הלחם ולכן אנו טובלים את הלחם במלח...או
בדבש בראש השנה...כדי להדגיש את מתיקות השנה שתבוא...בעזרת השם.
יש נוהגים על פי הסוד ,לטבול את הלחם במלח שלוש פעמים (מ"ב
קסז ,לג) .והטעם לכך ,שהלחם רומז למידת החסד ,שעל ידו האדם
ניזון וחי ,ואילו המלח המלוח רומז למידת הדין הקשה ,שכאשר
השלטון ניתן בידה  -העולם נחרב .וכאשר טובלים את הלחם במלח,
ממתקים את המלח בזה שאנו עושים אותו טפל ללחם ,שאז הוא
מצטרף לחסד המזין שבלחם ,ובמקום להזיק הוא מועיל .ורגילים
להדר בזה בעיקר בשבתות וימים טובים .
יש הנוהגים לשרוט את הלחם עם סכין לפני הברכה ,בין השאר ,כדי
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"...
ולכן הברכה על הלחם חשובה כל כך ,שהיא מקשרת את המאכל ,שבו
מתבטא כוח היצירה האנושי ,אל מקורו האלוקי .ובזכות הברכה,
אכילת הלחם נותנת בנו כוח להבין ולהשכיל ,לשמור ולעשות ,את כל
דברי התורה.
כשיבוא אדם לברך על מאכל ,נכון שיאחז אותו בידו הימנית ,שעל ידי
כך הברכה תיאמר בריכוז וכבוד אבל לגבי הלחם ישנו דין מיוחד,
שמפני חשיבותו היתירה ,טוב לאחוז בו בעת הברכה בשתי הידיים ובעשר
האצבעות ,לרמוז לעשר המצוות הכרוכות בעשיית הפת (איך לזרוע,
לחרוש וכו)
טוב שיאכל מיד אחר הברכה כשיעור 'זית' בלא להפסיק ,כדי לתת
כבוד לברכת 'המוציא' .אמנם כשיש צורך ,רשאי לדבר מיד לאחר שיבלע
מעט מהלחם ..

איך מברכים?

יש נוהגים שכל בני הבית מחזיקים בידם את הפרי ,או המאכל ,כולם יברכו בבת אחת ויענו אמן
בקול גדול .אפשר גם שרק עורך הסדר "מוציא את כולם ידי חובה" ומברך וכולם עונים אחריו
'אמן' וטועמים.

ואלו סימני החג כסדרם:
(האוסף השלם מכל עדות ישראל וכל התפוצות)

תמר:

הברכות:

" .1יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו שייתמו אויבינו
ושונאינו וכל מבקשי רעתנו".
" .2ברוך אתה ה אלוקינו מלך העולם בורא פרי העץ".

כוונה :יכוון על האויבים המרעים לעם ישראל במשך השנה מבחוץ:
המחבלים ,החרם הכלכלי על מדינת ישראל וכיוצ"ב
ויכוון גם על הדברים שבכוחנו לתקן בעצמנו וב"ה:
כמו תאונות הדרכים ,הסובלנות זה לזה ,השחיתות ,האטימות לחלש ולשונה מאתנו וגם יכוון על
הפחדים ,החסמים ,העכבות והפחדים הפנימיים בנו ,המונעים מאתנו להגיע לאושר המגיע לנו
בצדק רב.

רימון:

לפי המסורת ,יש בכל רימון תרי"ג ( )613גרגרים ,כמספר המצוות שיש בתורה...
ואכן אכילת הרימון מסמלת את הבטחותינו בפרוש השנה החדשה להיות טובים ולעשות טוב.

כרתי (כרישה):

"יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו שייכרתו אויבינו ושונאינו
וכל מבקשי רעתנו".

קרא (דלעת או קישוא לבן):

"יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו שתקרע רוע גזר דיננו,
ויקראו לפניך זכויותינו".

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

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו ,שתזכור לנו עקידת יצחק
ושנהיה לראש ולא לזנב".

דגים (געפילטע או חריימה או מטוגן):

"יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו שנפרה ונרבה כדגים ,שלא
תשלוט בנו עין רעה ושירבו מעשינו הטובים וזכויותינו כדגים"
(שהם פרים ורבים בקלות ובכמות עצומה).

ויש סימנים נוספים ,חלקם משעשעים ,שניתן להוסיף:

"יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו שנהיה מלאים מצוות
כרימון".

גזר מתוק (צימעס):

טובל תפוח בדבש ומברך:

סלרי:

תפוח בדבש:

"יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו שתתחדש (או שתחדש)
עלינו שנה טובה ומתוקה".

סילקא (סלק מבושל או חי):

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו ,שיסתלקו אויבינו
ושונאינו וכל מבקשי רעתנו".

רוביא (שעועית לוביה או שעועית ירוקה מאורכת בתרמיל):

"יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו שירבו זכויותינו
ותלבבנו".

"יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו שתעביר רוע גזר דיננו
ושתגזור עלינו שנה טובה".
"יהי רצון מלפניך שתרבה פרנסתנו כחול אשר על שפת הים"

("סלרי" זה "משכורת" באנגלית – )SALARY

קיווי:

"יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו שנזכה לקוות לישועה
ולבשורות טובות"

בננה:

"יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו שנזכה להתבונן בשפע
שבחיינו ולהודות על היש"

פלפל:

בשר:

"יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו שנזכה להתפלפל בחכמה"

"יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו שנתבשר בשורות טובות!"

"יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו שניפטר מהצרות
ומהחובות!"

לשון:

"יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו שנמרק עוונותינו ונהיה
צחים כמרק צח"

לביבה:

"יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו שנזכה למלא ליבנו באור
ולמלא שמחה וישועות!"

"יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו שתשמע קול תחינתנו"

טחינה:

שניצל:

קולה:

פטריות:

מרק:

ממולאים:

"יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו שנינצל מכל הצרות ומכל
המשברים של הנפש והגוף"

שקשוקה:

"יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו שנקפיד להיזהר בתיקון
לשון הרע!"
"יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו שנזכה ללב אחד עם אבינו
שבשמים"

"יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו שתשמע קולנו!"

מים:

"יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו שנהיה יראי שמים! "

"יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו שישקשקו מפנינו מבקשי
רעתנו ומטילי עין רעה עלינו"

קפה:

"יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו שתקרין עלינו מטובך
ומאורך"

רוגלך:

מקרוני  /פסטה:

עוף:

"יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו שנגביה עוף כציפורים
ונגשים את יעודנו"

כבד:

"יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו שנזכה לכבד הורים
ומורים!"

"יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו שתקפיא כל דינינו ותקיף
אותנו בחסדיך"

"יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו שנזכה להרבה רוגע!"

גלידה:

"יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו שיגלידו כל משברי נפשנו
ויתאחו כל פצעינו ותמתיק דיננו"

ברכת המזון
שלושה שאכלו כאחד חיבין בזימון ,וכך מזמנין:
בֹותי נְבָּ ֵרְך:
המזמן אומר ַ -ר ַ
המסובים עונים  -י ְִהי שֵ ם יְהֹוָּה ְמב ָֹּרְך מֵ עַ ָּתה וְ עַ ד עֹולָּם:

המזמן חוזר יהי שם וכו':

ירָך .וְ עַ ל צִ יֹון
ַרחֶ ם נָּא יְהֹוָּה אֱ ֹלהֵ ינּו עַ ל י ְִש ָּר ֵאל עַ מֶ ָך .וְ עַ ל יְרּושָּ ַליִם עִ ֶ
ִמ ְשכַן כְ בֹודֶ ָך .וְ עַ ל מַ לְכּות בֵ ית דָּ וִ ד ְמ ִשיחֶ ָך .וְ עַ ל הַ בַ יִת הַ גָּדֹול וְ הַ ָּקדֹוש
שֶ נ ְִק ָּרא ִש ְמָך עָּ לָּיו:
אֱ ֹלהֵ ינּוָּ .אבִ ינּוְ .רעֵ נּו זּונֵנּו פ ְַרנְסֵ נּו וְ ַכלְכְ לֵנּו וְ הַ ְרוִ יחֵ נּו .וְ הַ ְרוַח לָּנּו יְהֹוָּה
רֹותינּו .וְ נָּא ַאל ַתצְ ִריכֵנּו יְהֹוָּה אֱ ֹלהֵ ינּו ל ֹא לִידֵ י
אֱ ֹלהֵ ינּו ְמהֵ ָּרה ִמכָּל צָּ ֵ
מַ ְתנַת בָּ שָּ ר וָּדָּ ם וְ ל ֹא לִידֵ י הַ ְלו ָָּּא ָּתם .כִ י ִאם ְלי ְָּדָך הַ ְמל ֵָּאה .הַ פְ תּוחָּ ה.
הַ ְקדֹושָּ ה וְ הָּ ְרחָּ בָּ ה .שֶ ל ֹא נֵבֹוש וְ ל ֹא ִנ ָּכלֵם לְעֹולָּם וָּעֶ ד:
בשבת אומרים:

בֹותי נְבָּ ֵרְך (בעשרה אֱ ֹלהֵ ינּו) שֶ ָּא ַכלְנּו ִמשֶ לֹו:
בִ ְרשּות מָּ ָּרנָּן וְ ַר ַ

ֹותיָך ּובְ ִמצְ וַת יֹום הַ ְשבִ יעִ י הַ שַ בָּ ת
ְרצֵ ה וְ הַ חֲ לִיצֵ נּו יְהֹוָּה אֱ ֹלהֵ ינּו בְ ִמצְ ֶ
הַ גָּדֹול וְ הַ ָּקדֹוש הַ זֶה כִ י יֹום זֶה גָּדֹול וְ ָּקדֹוש הּוא ְל ָּפנֶיָך ל ְִשבָּ ת בֹו וְ לָּנּוחַ
בֹו בְ ַאהֲ בָּ ה כְ ִמצְ וַת ְרצֹונֶָך ּובִ ְרצֹונְָך הָּ נִיחַ לָּנּו יְהֹוָּה אֱ ֹלהֵ ינּו שֶ ל ֹא ְתהֵ א
ירָך
צָּ ָּרה וְ יָּגֹון וַאֲ נָּחָּ ה בְ יֹום ְמנּוחָּ ֵתנּו וְ הַ ְר ֵאנּו יְהֹוָּה אֱ ֹלהֵ ינּו בְ נֶחָּ מַ ת צִ יֹון עִ ֶ
ּובְ בִ ְניַן יְרּושָּ ַליִם עִ יר ָּק ְדשֶ ָך כִ י ַא ָּתה הּוא בַ עַ ל הַ יְשּועֹות ּובַ עַ ל הַ נֶחָּ מֹות:

בֹורְך ְשמֹו ָּת ִמיד לְעֹולָּם וָּעֶ ד:
ּומ ָּ
בָּ רּוְך (אֱ ֹלהֵ ינּו) ְ

בֹותינּו ַי ֲעלֶה וְ יָּב ֹא וְ יַגִ יעַ וְ י ֵָּר ֶאה וְ י ֵָּרצֶ ה וְ יִשָּ מַ ע וְ ִיפ ֵָּקד
אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲ ֵ
בֹותינּו וְ זִ כְ רֹון מָּ ִשיחַ בֶ ן דָּ וִ ד עַ בְ דֶ ָך
וְ ִי ָּזכֵר זִ כְ רֹונֵנּו ּופִ ְקדֹונֵנּו וְ זִ כְ רֹון אֲ ֵ
וְ זִ כְ רֹון יְרּושָּ ַליִם עִ יר ָּק ְדשֶ ָך וְ זִ כְ רֹון כָּל עַ ְמָך בֵ ית י ְִש ָּר ֵאל ְל ָּפנֶיָך לִפְ לֵיטָּ ה
לְטֹובָּ ה לְחֵ ן ּולְחֶ סֶ ד ּול ְַרחֲ ִמים לְחַ יִים (טֹובִ ים) ּולְשָּ לֹום בְ יֹום חַ ג זֶה:
הֹושיעֵ נּו בֹו לְחַ יִים
זָּכְ ֵרנּו יְהֹוָּה אֱ ֹלהֵ ינּו בֹו לְטֹובָּ ה ּופ ְָּקדֵ נּו בֹו לִבְ ָּרכָּה וְ ִ
הֹושיעֵ נּו כִ י ֵאלֶיָך
טֹובִ יםּ .ו בִ ְדבַ ר יְשּועָּ ה וְ ַרחֲ ִמים חּוס וְ חָּ נֵנּו וְ ַרחֵ ם עָּ לֵינּו וְ ִ
עֵ ינֵינּו כִ י ֵאל מֶ לְֶך חַ נּון וְ ַרחּום ָּא ָּתה:

ואומרים המסובים ואח"כ המברך:

בָּ רּוְך (בעשרה אֱ ֹלהֵ ינּו) שֶ ָּא ַכלְנּו ִמשֶ לֹו ּובְ טּובֹו חָּ יִינּו:

והמזמן חוזרו:
מי שלא אכל עונה:

בָּ רּוְך הּוא ּובָּ רּוְך ְשמֹו:

ברּוְך ַא ָּתה יְהֹוָּה אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ עֹולָּם .הַ זָּן ֶאת הָּ עֹולָּם כֻלֹו .בְ טּובֹו בְ חֵ ן
נֹותן לֶחֶ ם ְלכָּל בָּ שָּ ר .כִ י לְעֹולָּם חַ ְסדֹוּ .ובְ טּובֹו
בְ חֶ סֶ ד ּובְ ַרחֲ ִמים .הּוא ֵ
הַ גָּדֹול ָּת ִמיד ל ֹא חָּ סַ ר לָּנּו וְ ַאל י ְֶחסַ ר לָּנּו מָּ זֹון לְעֹולָּם וָּעֶ ד .בַ עֲבּור ְשמֹו
יֹותיו
ּומפ ְַרנֵס ַלכֹל ּומֵ ִטיב ַלכֹל ּומֵ כִ ין מָּ זֹון ְלכָּל בְ ִר ָּ
הַ גָּדֹול .כִ י הּוא ֵאל זָּן ְ
פֹותחַ ֶאת יָּדֶ ָך ּומַ ְשבִ יעַ ְלכָּל חַ י ָּרצֹון:
אֲ שֶ ר בָּ ָּרא .כ ָָּּאמּורֵ .
בָּ רּוְך ַא ָּתה יְהֹוָּה .הַ זָּן ֶאת הַ כֹל:
בֹותינּו ֶא ֶרץ חֶ ְמדָּ ה טֹובָּ ה
נֹודֶ ה לְָך יְהֹוָּה אֱ ֹלהֵ ינּו .עַ ל שֶ ִהנְחַ ל ְָּת לַאֲ ֵ
יתנּו ִמבֵ ית
אתנּו יְהֹוָּה אֱ ֹלהֵ ינּו מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִםּ .ופְ ִד ָּ
ְּורחָּ בָּ ה .וְ עַ ל שֶ הֹוצֵ ָּ
תֹור ְתָך שֶ לִמַ ְד ָּתנּו .וְ עַ ל חֻ ֶקיָך
יתָך שֶ חָּ ַת ְמ ָּת בִ בְ שָּ ֵרנּו .וְ עַ ל ָּ
עֲבָּ ִדים .וְ עַ ל בְ ִר ְ
שֶ הֹודַ עְ ָּתנּו .וְ עַ ל חַ יִים חֵ ן וָּחֶ סֶ ד שֶ חֹו ַננ ְָּתנּו .וְ עַ ל אֲ כִ ילַת מָּ זֹון שָּ ַא ָּתה זָּן
אֹותנּו ָּת ִמיד .בְ כָּל יֹום ּובְ כָּל עֵ ת ּובְ כָּל שָּ עָּ ה:
ּומפ ְַרנֵס ָּ
ְ
אֹותְך .י ְִתבָּ ַרְך ִש ְמָך
ּומבָּ ְרכִ ים ָּ
מֹודים לְָּך ְ
וְ עַ ל הַ כֹל יְהֹוָּה אֱ ֹלהֵ ינּו אֲ נ ְַחנּו ִ
בְ פִ י כָּל חַ י ָּת ִמיד לְעֹולָּם וָּעֶ דַ :ככָּתּוב .וְ ָּא ַכל ְָּת וְ שָּ בָּ עְ ָּת ּובֵ ַרכְ ָּת ֶאת יְהֹוָּה
אֱ ֹלהֶ יָך עַ ל הָּ ָּא ֶרץ הַ טֹבָּ ה אֲ שֶ ר נ ַָּתן לְָּך:
בָּ רּוְך ַא ָּתה יְהֹוָּה .עַ ל הָּ ָּא ֶרץ וְ עַ ל הַ מָּ זֹון:

ּובְ נֵה יְרּושָּ ַליִם

עִ יר הַ קֹדֶ ש בִ ְמהֵ ָּרה בְ יָּמֵ ינּו .בָּ רּוְך ַא ָּתה יְהֹוָּה .בֹונֵה

בְ ַרחֲ מָּ יו יְרּושָּ ָּליִם.
ָּאמֵ ן:
ירנּו.
בָּ רּוְך ַא ָּתה יְהֹוָּה אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ עֹולָּם .הָּ ֵאלָּ .אבִ ינּו .מַ ְלכֵנּוַ .א ִד ֵ
בֹור ֵאנּו .גֹואֲ לֵנּו .יֹוצְ ֵרנּוְ .קדֹושֵ נּו ְקדֹוש ַי ֲעקֹב .רֹועֵ נּו רֹועֵ ה י ְִש ָּר ֵאל .הַ מֶ לְֶך
ְ
יטיב
הַ טֹוב וְ הַ מֵ ִטיב ַלכֹל .שֶ בְ כָּל יֹום וָּיֹום הּוא הֵ ִטיב הּוא מֵ ִטיב הּוא ֵי ִ
גֹומלֵנּו הּוא יִגְ ְמלֵנּו לָּעַ ד לְחֵ ן ּולְחֶ סֶ ד ּול ְַרחֲ ִמים
לָּנּו .הּוא גְ מָּ לָּנּו הּוא ְ
ּול ְֶרוַח .הַ צָּ לָּה וְ הַ צְ לָּחָּ ה .בְ ָּרכָּה וִ ישּועָּ ה .נֶחָּ מָּ ה .פ ְַרנָּסָּ ה וְ ַכ ְל ָּכלָּה .וְ ַרחֲ ִמים
ּומכָּל טּוב לְעֹולָּם ַאל יְחַ ְס ֵרנּו .אמן:
וְ חַ יִים וְ שָּ לֹום וְ כָּל טֹובִ .
הָּ ַרחֲ מָּ ן הּוא י ְִמֹלְך עָּ לֵינּו לְעֹולָּם וָּעֶ ד:

הָּ ַרחֲ מָּ ן הּוא י ְִתבָּ ַרְך בַ שָּ מַ יִם ּובָּ ָּא ֶרץ:
דֹורים .וְ י ְִתפ ַָּאר בָּ נּו לָּעַ ד ּו ְלנֵצַ ח נְצָּ ִחים.
הָּ ַרחֲ מָּ ן הּוא י ְִש ַתבַ ח לְדֹור ִ
וְ י ְִתהַ דַ ר בָּ נּו לָּעַ ד ּולְעֹולְמֵ י עֹול ִָּמים:
הָּ ַרחֲ מָּ ן הּוא ְיפ ְַרנְסֵ נּו בְ כָּבֹוד:
קֹומ ִמיּות ל ְַא ְרצֵ נּו:
ָּארנּו וְ הּוא יֹולִיכֵנּו ְ
הָּ ַרחֲ מָּ ן הּוא י ְִשבֹר ֻעלֵנּו מֵ עַ ל צַ ּו ֵ
הָּ ַרחֲ מָּ ן הּוא י ְִשלַח לָּנּו בְ ָּרכָּה ְמרֻ בָּ ה בַ בַ יִת הַ זֶה וְ עַ ל שֻ לְחָּ ן זֶה שֶ ָּא ַכ ְלנּו
עָּ לָּיו:
הָּ ַרחֲ מָּ ן הּוא י ְִשלַח לָּנּו ֶאת ֵא ִליָּהּו הַ נָּבִ יא זָּכּור לַטֹוב וִ יבַ שֶ ר לָּנּו בְ שֹורֹות
טֹובֹות יְשּועֹות וְ נֶחָּ מֹות:
מֹור ִתי)
(א ִמי ָּ
מֹורי) בַ עַ ל הַ בַ יִת הַ זֶה וְ ֶאת ִ
(אבִ י ִ
הָּ ַרחֲ מָּ ן הּוא יְבָּ ֵרְך ֶאת ָּ
יתם וְ ֶאת ז ְַרעָּ ם וְ ֶאת כָּל אֲ שֶ ר לָּהֶ ם
אֹותם וְ ֶאת בֵ ָּ
בַ ֲעלַת הַ בַ יִת הַ זֶהָּ .
(ואם סמוך על שלחן עצמו יאמר:

אֹותי (וְ ָּאבִ י וְ ִא ִמי) וְ ִא ְש ִתי וְ ז ְַרעִ י וְ ֶאת כָּל אֲ שֶ ר לִי),
הָּ ַרחֲ מָּ ן הּוא יְבָּ ֵרְך ִ
אֹותנּו וְ ֶאת כָּל אֲ שֶ ר לָּנּו .כְ מֹו שֶ נ ְִתבָּ ְרכּו אֲ בֹו ֵתינּו ַאבְ ָּרהָּ ם יִצְ חָּ ק וְ ַי ֲעקֹב,
ָּ
אֹותנּו ֻכלָּנּו יַחַ ד בִ בְ ָּרכָּה ְשלֵמָּ ה .וְ נ ֹאמַ ר ָּאמֵ ן:
בַ כֹלִ .מכֹל .כֹל .כֵן יְבָּ ֵרְך ָּ
בַ מָּ רֹום ְיל ְַמדּו ֲעלֵיהֶ ם וְ עָּ לֵינּו זְ כּות שֶ ְתהֵ א ל ְִמ ְשמֶ ֶרת שָּ לֹום .וְ נִשָּ א בְ ָּרכָּה
ֹלהים
מֵ ֵאת יְהֹוָּהּ .וצְ דָּ ָּקה מֵ אֱ ֹלהֵ י י ְִשעֵ נּו .וְ נ ְִמצָּ א חֵ ן וְ שֵ כֶל טֹוב בְ עֵ ינֵי אֱ ִ
וְ ָּאדָּ ם:
אם הּוא אוכל על שלחן אחרים יברך לבעה"ב:

י ְִהי ָּרצֹון שֶ ל ֹא יֵבֹוש בַ עַ ל הַ בַ יִת בָּ עֹולָּם הַ זֶה וְ ל ֹא ִי ָּכלֵם לָּעֹולָּם הַ בָּ א.
ּוקרֹובִ ים לָּעִ יר.
וְ יִצְ לַח ְמאֹד בְ כָּל ְנכָּסָּ יו .וְ י ְִהיּו ְנכָּסָּ יו ּו ְנכָּסֵ ינּו מּוצְ ל ִָּחים ְ
וְ ַאל י ְִשלֹוט שָּ טָּ ן ל ֹא בְ מַ עֲשֵ ה יָּדָּ יו וְ ל ֹא בְ מַ עֲשֵ ה ָּידֵ ינּו .וְ ַאל יִזְ דָּ ֵקק ל ֹא
ירה וְ עָּ ֹון מַ עַ ָּתה וְ עַ ד עֹולָּם:
ְל ָּפנָּיו וְ ל ֹא ְל ָּפנֵינּו שּום ְדבַ ר ִה ְרהּור חֵ ְטא ַועֲבֵ ָּ
הָּ ַרחֲ מָּ ן הּוא ַינ ְִחילֵנּו יֹום שֶ כֻלֹו טֹוב:
רֹותיהֶ ם בְ ָּראשֵ יהֶ ם וְ נֶהֱ נִין
יֹושבִ ין וְ עַ ְט ֵ
יקים ְ
לְיֹום שֶ כֻלֹו ָּארּוְך לְיֹום שֶ צַ ִד ִ
יהי חֶ ל ְֵקנּו עִ מָּ הֶ ם:
ִמזִ יו הַ ְשכִ ינָּה וִ ִ
הָּ ַרחֲ מָּ ן הּוא ְי ַזכֵנּו לִימֹות הַ מָּ ִשיחַ ּולְחַ יֵי הָּ עֹולָּם הַ בָּ א:
ִמגְ דֹול יְשּועֹות מַ לְכֹו וְ ֹעשֶ ה חֶ סֶ ד ל ְִמ ִשיחֹו לְדָּ וִ ד ּו ְלז ְַרעֹו עַ ד עֹולָּם:

עֹשֶ ה שָּ לֹום בִ ְמרֹומָּ יו הּוא ַיעֲשֶ ה שָּ לֹום עָּ לֵינּו וְ עַ ל כָּל י ְִש ָּר ֵאל וְ ִא ְמרּו
ָּאמֵ ן:
ִיר ָּאיו:
יְראּו ֶאת יְהֹוָּה ְקדֹושָּ יו כִ י ֵאין מַ ְחסֹור ל ֵ
דֹורשֵ י יְהֹוָּה ל ֹא י ְַח ְסרּו כָּל טֹוב:
כְ פִ ִירים ָּרשּו וְ ָּרעֵ בּו וְ ְ
הֹודּו לַיהֹוָּה כִ י טֹוב כִ י לְעֹולָּם חַ ְסדֹו:
פֹותחַ ֶאת יָּדֶ ָך ּומַ ְשבִ יעַ ְלכָּל חַ י ָּרצֹון:
ֵ
בָּ רּוְך הַ גֶבֶ ר אֲ שֶ ר יִבְ טַ ח בַ יהֹוָּה וְ הָּ יָּה יְהֹוָּה ִמבְ טַ חֹו:
יתי צַ ִדיק ֶנ ֱעזָּב וְ ז ְַרעֹו ְמבַ ֶקש לָּחֶ ם:
ִיתי גַם ז ַָּקנ ְִתי וְ ל ֹא ָּר ִא ִ
נַעַ ר הָּ י ִ
יְהֹוָּה עֹז לְעַ מֹו י ִֵתן יְהֹוָּה יְבָּ ֵרְך ֶאת עַ מֹו בַ שָּ לֹום:

מתכונים

עוגת דבש עסיסית וקלה להכנה  -מתכון מנצח (אפרת סיאצ'י)!
תבנית עגולה בקוטר  24או  2תבניות אינגליש קייק

גזר מתוק מבושל (הצימעס של סבתא בתיה (מאת אפרת אנזל):
 1קילו גזר ,קלוף ופרוס לטבעות
 6שזיפים מיובשים ,בלי גרעין ,שטופים!
 1מקל קינמון
 25גרם חמאה (לארוחה חלבית) /או מחמאה (לארוחה בשרית)
 3כפות סוכר חום
 1כף סילאן
פקק וניל
כף חומץ בלסמי
כף רכז רימונים (למי שיש)
 3כפות דבש
 3כפות מים

ההכנה:
בסיר שמים את כל המרכיבים ומעמידים מעל להבה נמוכה (חשוב!).
מבשלים כשעתיים ,ללא מכסה ומערבבים מדי פעם בעדינות עם ידית של
כף עץ (כמו מקל) ,עד שהגזר רך אך עדיין קצת מתנגד.
איך תדעו שהצימעס מוכן? לקראת סוף הבישול ,נניח אחרי שעה וחצי
(שימו טיימר) רוב הנוזלים כבר ייספגו בגזר .זה השלב בו צריך להשגיח
על הצימעס – כי מצד אחד אנחנו רוצים את הזיגוג של הרוטב ומצד שני,
אנחנו לא רוצים שייחרך .פשוט שימו עין על הסיר – ערבבו מדי פעם ,כך
שהגזר ייעטף בנוזלים המצומצמים ,עד שכולו בוהק ,ואין נוזלים
מיותרים בסיר.
חשוב :אם בישלתם על להבה גבוהה מדי ,הנוזלים שבסיר ייגמרו כאשר
הגזר עדיין קשה .במקרה כזה ,הוסיפו מעט מים ומעט חמאה/מחמאה
לסיר ,והמשיכו לבשל.
ניתן לשדרג את הצימעס על ידי הוספת פתיתי אננס או צימוקים לעשר
הדקות האחרונות של הבישול .

מצרכים:
 3ביצים
שליש כוס ( 66ג') סוכר
 3/4כוס ( 150ג') שמן
 4כפות ( 80ג') דבש
 3/4כוס ( 180מ"ל) מיץ תפוזים
גרידת תפוז קטן (אפשר גם לימון)
 2כוסות ( 280ג') קמח
 2כפיות מלאות ( 11ג') אבקת אפיה
חצי כפית ( 2.5ג') אבקת סודה לשתיה
אופן ההכנה:
מחממים תנור ל 170מעלות.מערבבים את הביצים עם הסוכר .מוסיפים שמן ,דבש ,מיץ תפוזיםוגרידת תפוז/לימון.
מערבבים בקערה נפרדת את הקמח עם אבקת האפיה ואבקת הסודהלשתיה ומוסיפים לתערובת .מערבבים ערבוב קל עד לאיחוד החומרים
(אין לערבב יותר מידי אחרת העוגה עלולה לצאת דחוסה).
יוצקים לתבנית משומנת ומכניסים לתנור למשך  25-30דקות.הערה :
אפשר לערבב את החומרים ידנית בעזרת מטרפה/כף או במיקסר.
הקצפה במיקסר של הביצים עם הסוכר במשך כ 2-דקות ,עד לתערובת
תפוחה ובהירה מעניקה נפח לעוגה ,והעוגה יוצאת גם גבוהה יותר.

מוס דבש (גם פרווה) טעים במיוחד (אפרת סיאצ'י)
מצרכים ( 4-6מנות):
 250מ"ל שמנת מתוקה /קצפת צמחית (לפרווה)
 2כפות שטוחות אבקת אינסטנט פודינג וניל
 2כפות שטוחות דבש
* אגוזי פקאן מסוכרים ומרוסקים לפירורים  /או פירורי
עוגיות (לתחתית)
אופו ההכנה:
מקציפים שמנת מתוקה בקערה במשך כדקה .מוסיפים אינסטנט פודינגוניל ודבש וממשיכים להקציף עד לקבלת קצפת יציבה
טיפ להקצפה מוצלחת  -מומלץ להכניס את השמנת למקפיא  5דקות
לפני ההקצפה.
מניחים בתחתית כוסות הגשה אגוזי פקאן מפוררים (או פירורי עוגיות)ומעל יוצקים את קרם הדבש (בעזרת כף או שקית זילוף).
שומרים במקרר כשעה לפחות לפני ההגשה (לפני ההגשה ניתן להוסיףמעל מעט דבש).

עוף באננס וגמבה (אפרת סיאצ'י):
מצרכים:

 10חתיכות עוף לפי הטעם (שוקיים ,ירכיים)
 3תפוחי אדמה בינוניים קלופים חתוכים לקוביות
 1פלפל אדום (גמבה) חתוך בינוני
 8פרוסות אננס מקופסת שימורים ( 280גרם מסונן ,בלי הנוזלים)
תיבול:
כף שמן זית 2 ,כפות מלאות סילאן ,כף רוטב סויה 3 ,שיני שום כתושות,
חצי כפית מלח ,קמצוץ פלפל שחור
אופן ההכנה:
 מערבבים את כל חומרי הרוטב בקערית מרפדים את תבנית התנור בנייר אפיה. מניחים את חלקי העוף ,תפוחי אדמה ,גמבה ואננס על נייר האפיהומתבלים עם הרוטב בצורה אחידה.
 מכניסים לתנור שחומם ל 200 -מעלות למשך כשעתיים ,כששעה וחציראשונות מכוסה בנייר כסף וחצי שעה – בלי.

