
 
1

   ד"בס

  ע"סדר ראש השנה התש

  

        ))))ליל שבתליל שבתליל שבתליל שבת ( ( ( (קידוש ליל ראש השנה
  

י ׁשִ ּיֹום ַהׁשִ ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם :ּ ַּוְיֻכּלו ַהׁשָ ִביעי : ּ יֹום ַהׁשְ ִַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ ּ ּ
ה ר עׂשָ ְָמַלאְכתֹו ֲאׁשֶ ה: ּ ר עׂשָ ל ְמַלאְכתֹו ֲאׁשֶ ִביעי ִמּכָ יֹום ַהׁשְ ּבֹת ּבַ ַָוִיׁשְ ִּ ּ ּ ּ: 

ל ְמַלאְכתֹו  ַבת ִמּכָ ִביעי ַוְיַקֵדׁש אֹותֹו ִכי בֹו ׁשָ ַּוְיָבֶרך ֱאלִֹהים ֶאת יֹום ַהׁשְ ּ ִ ּ ְ

ָרא ֱאלִֹהים ַלעׂשֹות ר ּבָ  :ֲֲאׁשֶ
 

ֲחצְֹצרֹת על  יֶכם וְתַקעֶתם ּבַ י ָחְדׁשֵ ְמַחְתֶכם וְבמֹועֵדיֶכם וְבָראׁשֵ ַוְביֹום ׂשִ ְ ֲּ ּ ּ ּ ּ
ְלֵמי רֹון ִלְפֵני ֱאַעֹלֵֹתיֶכם ְועל ִזְבֵחי ׁשַ  ָי'ְילֵֹהיֶכם ֲאִני 'ֶּכם ְוָהיו ָלֶכם ְלִזּכָ

 :לֵֹהיֶכם'ֱא
  

רוך ַאָתה: ַסְבִרי ָמָרָנן ּּבָ ֶפןּלֵֹהינו'ָי ֱא'ְי ְּ ּ ֶמֶלך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְפִרי ַהּגָ ְ: 
 

רוך ַאָתה  ּּבָ ְלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם'ֱא, ָי'ְיְּ ל עם, ּ נו ִמּכָ ַחר ּבָ ר ּבָ ֲָאׁשֶ ל ְו, ּ ּרֹוְמָמנו ִמּכָ
ִמְצֹוָתיו, ָלׁשֹון נו ּבְ ְּוִקְדׁשָ ַּוִתֵתן ָלנו ְי. ּ ּ ת ַהֶזה'ָי ֱא'ּ ָבּ ַאֲהָבה ֶאת יֹום ָהׁשַ ּלֵֹהינו ּבְ ּ 

רֹון ַהֶזה ְּוֶאת יֹום ַהִזּכָ ַאֲהָבה ִזְכרֹון. ְּוֶאת יֹום טֹוב ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהֶזה, ּ ָ ְתרועה ּבְ ּ ּ
נו ֱאֶמת ְוַקָים ָלעד. ת ִמְצָרִיםִמְקָרא ֹקֶדׁש ֵזֶכר ִליִציַא ַוְדָבְרך ַמְלּכֵ ּ ּ רוך ַאָתה . ָּ ּּבָ ְּ

ל ָהָאֶרץ, ָי'ְי ֶַמֶלך על ּכָ ת ְּמַקֵדׁש , ְ ּבָ רֹוןַּהׁשַ ָרֵאל ְויֹום ַהִזּכָ  . ִּיׂשְ
 

ּברוך ַאָתה  יענו ַלְזַמּלֵֹהינו'ֱא ָי'ְיְּ ֶהֱחָינו ְוִקְיָמנו ְוִהּגִ ּ ֶמֶלך ָהעֹוָלם ׁשֶ ּ ּ ָּ ּ  :ּן ַהֶזהְ
  

  .ישב וישתה רביעית ויתן לכל המסובים לטעום
  

        ק"מוצש    ––––    קידוש ליל שני
אחר ,  על הגפ�ויש לבר� תחילה,  קודש ליל שני של ראש השנה חל במוצאי שבת)ע"התש (השנה

ראשי תיבות , ואחר כ� המבדיל בי� קודש לקודש ולבסו� שהחיינו, ואחר כ� נר הבדלה, כ� קידוש
  .זמ�, הבדלה, נר, קידוש,  יי��ז "יקנה
  

ֲחצְֹצרֹת על  יֶכם וְתַקעֶתם ּבַ י ָחְדׁשֵ ְמַחְתֶכם וְבמֹועֵדיֶכם וְבָראׁשֵ ַוְביֹום ׂשִ ְ ֲּ ּ ּ ּ ּ
רֹון ִלְפֵני ֱא ְלֵמיֶכם ְוָהיו ָלֶכם ְלִזּכָ ּעֹלֵֹתיֶכם ְועל ִזְבֵחי ׁשַ  :לֵֹהיֶכם' ֱאָי'ְילֵֹהיֶכם ֲאִני 'ַ

 
רוך ַאָת: ַסְבִרי ָמָרָנן ּּבָ ֶפןּלֵֹהינו 'ָי ֱא'ְיה ְּ ֶּמֶלך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְפִרי ַהּגָ ְ: 

 
רוך ַאָתה  ּּבָ ְלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם'ֱא, ָי'ְיְּ ל עם, ּ נו ִמּכָ ַחר ּבָ ר ּבָ ֲָאׁשֶ ל , ּ ְּורֹוְמָמנו ִמּכָ

ִמְצֹוָתיו, ָלׁשֹון נו ּבְ ְּוִקְדׁשָ ַּוִתֵתן ָלנו ְי. ּ ּ ַאֲהָבה ֶאת יֹו'ָי ֱא'ּ רֹון ּלֵֹהינו ּבְ ּם ַהִזּכָ
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ַאֲהָבה ִמְקָרא ֹקֶדׁש ֵזֶכר . ְּוֶאת יֹום טֹוב ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהֶזה, ַּהֶזה ָיֹום ְתרועה ּבְ ּ ּ
נו ֱאֶמת ְוַקָים ָלעד. ִליִציַאת ִמְצָרִים ַוְדָבְרך ַמְלּכֵ ּ ּ רוך ַאָתה . ָּ ּּבָ ל , ָי'ְיְּ ֶַמֶלך על ּכָ ְ

ָרֵאל ְויֹום ַהִז, ָהָאֶרץ ְּמַקֵדׁש ִיׂשְ רֹוןּ  . ּכָ
  

רוך ַאָתה  ּּבָ  :ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש. ְ ֶמֶלך ָהעֹוָלםּלֵֹהינו'ֱא ָי'ְיְּ
 

רוך ַאָתה  ּּבָ ין ֹקֶדׁש ְלחֹול. ְ ֶמֶלך ָהעֹוָלםּלֵֹהינו'ֱא ָי'ְיְּ ְבִדיל ּבֵ ין אֹור . ַּהּמַ ּבֵ
ך ים. ְְלחֹׁשֶ ָרֵאל ָלעּמִ ין ִיׂשְ ת. ַּבֵ ׁשֶ ִביעי ְלׁשֵ ין יֹום ַהׁשְ ִּבֵ הּ עׂשֶ ין . ֲ ְיֵמי ַהּמַ ּבֵ

ת יֹום טֹוב ִהְבַדְלָת ת ִלְקֻדׁשַ ּבָ ת ׁשַ ְּקֻדׁשַ ּ ּ ת ְיֵמי . ּ ׁשֶ ִביעי ִמׁשֵ ְּוֶאת יֹום ַהׁשְ ִּ
ָת ה ִקַדׁשְ עׂשֶ ַּהּמַ ּ ֶתך. ֲ ְקֻדׁשָ ָרֵאל ּבִ ך ִיׂשְ ָת ֶאת עּמְ ִָהְבַדְלָת ְוִקַדׁשְ ָּ ַ ּ ּּ רוך ַאָתה : ּ ּּבָ   ָי'ְיְּ

ין ֹק ְבִדיל ּבֵ  :ֶדׁש ְלֹקֶדׁשַּהּמַ
  

  )פ יברך שהחיינו"ין לו פרי חדש עכואם א. בקידוש ליל שני יניח פרי חדש כדי לומר ברכת שהחיינו(

ּברוך ַאָתה  יענו ַלְזַמן ַהֶזהּלֵֹהינו'ֱא ָי'ְיְּ ֶהֱחָינו ְוִקְיָמנו ְוִהּגִ ּ ֶמֶלך ָהעֹוָלם ׁשֶ ּ ּ ּ ָּ ּ ְ: 
  

  .ישב וישתה רביעית ויתן לכל המסובים לטעום
  

  רכת הבנים והבנותב

  .טוב שהאב יברך את בניו ובנותיו

ְמך ֱא: לבן  ה'ְָיׂשִ ּלִֹהים ְכֶאְפַרִים ְוִכְמַנׁשֶ ּ:  
  :הָאֵלל ְוֵחָר, הָקְבִר, הָרׂשְָּכלִֹהים 'ֱא ישימך: לבת

  

ר  אמֹרָי'ְיַוְיַדּבֵ ָניו ֵלאמֹר כֹה ְתָבֲרכו ֶאת : ׁ ֶאל מֶֹשה ּלֵ ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ּבָ ַּדּבֵ ּ ֵני ּ ּבְ
ָ ְוִיְשְמֶרךָי'ְיְָיָבֶרְכך :  ִׂיְשָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם ּפָניו ֵאֶליך ִויֻחֶנָך ָי'ְיָיֵאר :  ׁ ּ ָ ָ א :  ּ ָּפָניו  ָי'ְיִׂיּשָ

ֵׁאֶליך ְוָיֵשם ְלך ָשלֹום ָ ֵני ִיְשָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכם: ָׂ ְׂוָשמו ֶאת ְשִמי ַעל ּבְ ׁׂ ּ:  
  

   המוציא
   .בדבש או בסוכר" המוציא"רכת נוהגים לטבל את הפת בשעת ב

ָּברוך ַאָתה  ְּ   .ְ ֶמֶלך ָהעֹוָלם ַהמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץּלֵֹהינו'ֱא ָי'ְיּ
  

  

       םסדר הסימני

  

  .בשני הלילות של ראש השנה עושים סדר הסימנים לסימן טוב
  

רוך ַאָתה ְיָי: ויברך ,  יקח תמרה אחת– תמרי� ּּבָ ְלֵֹהינו ֶמֶלך ָה'ֱא, ְּ ּבֹוֵרא , עֹוָלםּ
ְֵפִרי ַהעץ   :ולאחר מכן יקח תמרה שניה ויאמר. ויאכל .ּ

ָפֶניך ְי ִיַתּמו אֹוְיֵבינו ְוׂשֹוְנֵאינו , ּלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו'ּלֵֹהינו ֵוא'ָי ֱא'ְָיִהי ָרצֹון ִמּלְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ
י ָרעֵתנו ְּוָכל ְמַבְקׁשֵ עים עֹוד ֵאיָנם ) יש מוסיפין (ָ ִִיַתמו ַחָטִאים ִמן ָהָאֶרץ וְרׁשָ ּ ּ ּּ ּ
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י ֶאת  ּ ַהְללו ָיהי'יָּבֲרִכי ַנְפׁשִ י , ּ ּוְבַחְסְדך ַתְצִמית ֹאְיָבי ְוַהֲאַבְדָת ָכל צֲֹרֵרי ַנְפׁשִ ּּ ּ ָּ

ִָכי ֲאִני עְבֶדך ּ ַּ.  
  

   )שעועית (ארובי

ָפֶניך ְי ִיְרּבו ָזִכיֹוֵתינו , ּ ֲאבֹוֵתינולֵֹהי'ּלֵֹהינו ֵוא'ָי ֱא'ְָיִהי ָרצֹון ִמּלְ ּׁשֶ ּּ  ותלבבנוּ
  

  קרע
ָפֶניך ְי ַזר ִדיֵננו, ּלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו'ּלֵֹהינו ֵוא'ָי ֱא'ְָיִהי ָרצֹון ִמּלְ ִתְקַרע רֹוע ּגְ ּׁשֶ ּּ ַ ,

ְראו ְלָפֶניך ָזִכיֹוֵתינו ְּוִיּקָ ּּ ָ.  
  

  כרתי 

ָפֶניך ְיָי ֱא ְרתו אֹוְיֵבינו ְוׂשֹוְנֵאינו , ּי ֲאבֹוֵתינולֵֹה'ּלֵֹהינו ֵוא'ְָיִהי ָרצֹון ִמּלְ ִיּכָ ּׁשֶ ּ ּ ּ
י ָרעֵתנו ְּוָכל ְמַבְקׁשֵ ֵרתו )יש מוסיפין(.  ָ ָּתרֹם ָיְדך על ָצֶריך ְוָכל ֹאְיֶביך ִיּכָ ָּ ָ ַָ.  

  
  )תרד (אסלק

ָפֶניך ְי קו אֹוְי, ּלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו'ּלֵֹהינו ֵוא'ָי ֱא'ְָיִהי ָרצֹון ִמּלְ ִיְסַתּלְ ּׁשֶ ּ ֵּבינו ְוׂשֹוְנֵאינו ּ ּ
י ָרעֵתנו ְּוָכל ְמַבְקׁשֵ ַמע  )יש מוסיפין( .ָ י ׁשָ ל ֹפעֵלי ָאֶון ּכִ י ּכָ ּנִ ֲסורו ִמּמֶ ּ ּ  קֹול י'יּ

ְכִיי ֵלי, ּבִ ֵאי ּכְ רו ֹנׂשְ עו ְצאו ִמתֹוָכה ִהּבָ ם ָטֵמא ַאל ִתּגָ ּסורו סורו ְצאו ִמׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ  י' יּ
  

  רימו� מתוק  

ִרּמֹון, ּלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו'ּלֵֹהינו ֵוא'ָי ֱא'ָָפֶניך ְיְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ֶּשִיְרּבו ָזִכיֹוֵתינו ּכָ ּּ. 
  

     בדבשתפוח
  :ויש נוהגים לקחת תפוח מרוקח בסוכר ויאמר, יקח תפוח ויטבילנו בדבש או בסוכר

ָפֶניך ְי ִתְתַחֵדׁש, ּלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו'ּלֵֹהינו ֵוא'ָי ֱא'ְָיִהי ָרצֹון ִמּלְ ּׁשֶ ָנה טֹוָבה ּ ּ עֵלינו ׁשָ ָ
ּוְמתוָקה ָנה, ּ ָנה ְועד ַאֲחִרית ׁשָ ית ַהׁשָ ֵַמֵרׁשִ ּ . 

  
  ראש כבש 

ָפֶניך ְיָי ֱא ְהֶיה ְלרֹאׁש ְולֹא ְלָזָנב, ּלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו'ּלֵֹהינו ֵוא'ְָיִהי ָרצֹון ִמּלְ ּנִ אם ( .ׁשֶ

ְֲוִתְזּכֹר ָלנו עֵקיָדת ִי" :ף ויאמריוסי, מברך על ראש של כבש  .")ְצָחקּ
 

    למזהיר ולנזהרלמזהיר ולנזהרלמזהיר ולנזהרלמזהיר ולנזהר
ולא יאכל ממנו אלא אם כן ברור לו , יש להיזהר ולדקדק בכשרות בשר ראש הכבש

" ַחָלק"ובבדיקתו הוברר שהוא , היטב שנשחט כראוי על ידי שוחט מומחה וירא שמיים
עדיף שיאכל בשר ראש , "חלק"ואם אינו מוצא בשר כבש . }"יוסף-חלק בית: "לספרדים{

 .או של דג, או של עוף, )חלק (תשל בהמה אחר
  

  

       !טוב מה בעתו דבר – טובים סימנים עוד    

  ,)ִלְפרֹות וִלְרבֹות כדגים, יש נוהגים לאכול דגים בראש השנה( גי�ד
ָפֶניך ְיָי ֱא ָדִגים, ּלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו'ּלֵֹהינו ֵוא'ְָיִהי ָרצֹון ִמּלְ ה ּכָ עיָנא ְָוִתְשָגח עָלן , ֶשִנְפֶרה ְוִנְרּבֶ ֵּבְ

  .ְּפִקיָחא
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  לב

ָפֶניך ְיָי ֱא   .ּשִתֶפַתח ִלֵבנו ַבתֹוָרה ִלְשָמה, ּלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו'ּלֵֹהינו ֵוא'ְָיִהי ָרצֹון ִמּלְ
  

  ריאה

ָפֶניך ְיָי ֱא ֶּשֵתֵהא ָשָנה זֹו ָקָלה עֵלינו ָכֵריָאה, ּלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו'ּלֵֹהינו ֵוא'ְָיִהי ָרצֹון ִמּלְ ָ.  
  

  תאני�

ָפֶניך ְיָי ֱאְיִהי ָר ֶּשֵתֶהא ָשָנה זֹו טֹוָבה וְמתוָקה עֵלינו , ּלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו'ּלֵֹהינו ֵוא'ָצֹון ִמּלְ ּ ָּ
  .ַכְדֵבָלה

  
  חבוש

ָפֶניך ְיָי ֱא ֶּשֵתֶהא ָשָנה זֹו טֹוָבה וְמתוָקה, ּלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו'ּלֵֹהינו ֵוא'ְָיִהי ָרצֹון ִמּלְ ְּוֶשֵיְצאו , ּ
ַָחבוֵשי עְמך ִיְשָר   .ֵאל ִמַמַאָסָרם ְלאֹוָרהּ

  
  ביצה

ָפֶניך ְיָי ֱא ֶּשֵתֶהא ָשָנה זֹו ְלָבָנה עֵלינו ַכֵביָצה, ּלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו'ּלֵֹהינו ֵוא'ְָיִהי ָרצֹון ִמּלְ ָ.  
  

  שומשו�

ָפֶניך ְיָי ֱא ֶּשִנְפֶרה ְוִנְרֶבה ַכשוְמשוִמין, ּלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו'ּלֵֹהינו ֵוא'ְָיִהי ָרצֹון ִמּלְ ּ.  
  

  רגז

ָפֶניך ְיָי ֱא ֶּשִתְגזֹור עֵלינו ְגֵזרֹות טֹובֹות, ּלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו'ּלֵֹהינו ֵוא'ְָיִהי ָרצֹון ִמּלְ ָ.  
  

  פולי�

ָפֶניך ְיָי ֱא י 'ּלֵֹהינו ֵוא'ְָיִהי ָרצֹון ִמּלְ ּלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו ֶשִיְפלו אֹוְיֵבינו ְוׂשֹוְנֵאינו ְוָכל ְמַבְקׁשֵ ּ ּ ּ
ָּרעֵתנו ָ .  

  
רמז לשנה טובה יותר . הוא הרמז אותו ה  מבטאי  בטעמ  או בשמ " סימני " להמשות�הדבר 

רמז הבא . וַלתקווה שאנו נושאי  לשנת שלו  ונחת, רמז לשאיפה שלנו ְלהתעל"ת. ומתוקה יותר
צרי� שיידע האד  , "סימני "הנסמכת לאכילת כל אחד ואחד מ� ה" יהי רצו�"לידי ביטוי באמירת ה
ואל לא לפקפק בסימני  שהובאו , ולכ� מנהגי ישראל די� ה ,  אחרי הלבבותכי המעשי  נמשכי 

ולכ� השתדלנו להביא כמעט , דהרי סימ� הינו מעשה שבגינו מצפי  אנו לדבר טוב ויאה, ל"בחז
  !!חג שמח', למע� נלמד ליראה את ה, את כל הסימני 

  
 וג  ,"חטא" אבגימטריי" אגוז"ש, ויש נוהגי  שלא לאכול אגוזי  בראש השנה(

ועל פי הקבלה נוהגי  שלא . וגור  על ידי כ� להפרעה בתפילה, מרבה את הרוק
�ואדרבה , אבל לבני  מותר, ודווקא שחורי . לאכול ענבי  שחורי  בראש השנה 

  .  )או חמו' או חרי�, ויש נוהגי  שלא לאכול בראש השנה מאכל מר. סימ� טוב ה 
  

  .")אורי וישעי"ט עורך "כל הזכויות שמורות לאלון ארביב ס(
  

 

 בבתי הכנסת השוני� צוושכרו כפליי� למפי, ונית� לצלמו ולהפיצו בישראל, בי�זה מחולק לזיכוי הרד� 
  . לאחר סדר הקידוש להחזירו"ישכח" מחזור ו"ישאיל"ה יגרו� שא� מתפלל לא " זה בעחומר, באר�

  
  הרב מרדכי צמח ב� מזל טוב' פואת כל חולי עמ� בית ישראל ובפרט לכבלר

  ו"מרת לימור בת פנינה הי, מרי� בת עזיזהמרת 
  

  ו"מ� הי'מרדכי יוס� וענת תורג, להצלחת משפחת תורגמ�
  

  ל"שלו� ב� אברה� ז' ר, דוד ב� סולטנת' ר, כלאפו ב� מסעודה' ר, זלה כה�'ב� גיעקב ' ר נשמתלעילוי 
 ה"תנצב. ל" זשושנה בת פרידהמרת , פורטונה בת רבקהמרת 


