
מה קרה בראש השנה?

יום בריאת האדם
בתאריך א' בתשרי, היום השישי למעשה בראשית, נבראו אדם הראשון וחווה. היה זה אחר בריאת העולם 
על כל ייצוריו, אך עדיין לא היה נברא בעל-בחירה שיבוא ויכיר בגדולת הבורא. עתה, משנוצר האדם, הוא 
ונכרעה, נברכה לפני ה' עושנו1", והם ענו לעומתו "ה' מלך  פנה לכל הנבראים בקריאה "בואו נשתחווה 
גאות לבש2" ובכך קיבלו עליהם את מלכות ה'. וכך,  בכל שנה, כשאנו תוקעים בשופר, אנו 'מרעננים' את 

הכתרת מלכות ה' בעולם ומקבלים עלינו את עול מלכותו יתברך.

יום הדין
יום זה הוא כמו 'ראש' המשפיע לכל אברי הגוף, וכך ראש השנה הוא 'יום הדין' בו ה' יושב על כסא מלכותו, 
שופט את כל הנבראים וקובע לכל אחד קצבה - בבריאות, פרנסה, משפחה וחיים, לכל השנה הבאה. חכמינו 
זכרונם לברכה אומרים כי בזכות מצוות תקיעת השופר ה' "עומד מכסא דין ויושב על כסא רחמים". כשאנו 
מקיימים את מצוות היום בשמיעת קול השופר ומתנהגים ביום זה כראוי - במחשבות, דיבורים ומעשים 

טובים -  אנו זוכים להתברך בשנה טובה ומתוקה. 

עקדת יצחק
יצחק. בשל סיבות אלו, המצווה המרכזית בראש השנה היא התקיעה  ניסיון עקדת  גם  זה התרחש  ביום 
בשופר )מקרן איל( שנועד להזכיר את האיל שעלה לקורבן תחת יצחק, את הכתרת ה' למלך על העולם - 
כפי המנהג בעבר להריע בשופר בעת הכתרת המלך, ואת מעמד מתן תורה שהיה מלווה בקולות וברקים. 

בנוסף קול השופר נועד למלא את לבנו בחרדה ולעורר אותנו בתשובה. 
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מנהגי ערב ראש השנה  )כ"ט אלול תשע"ח - 9.9.18(

בערב ראש השנה נהוג ללכת לקברי צדיקים ולתת צדקה.	 

יש לנצל יום זה לבקשת סליחה מאנשים שפגענו בהם חלילה, ואין להמתין עד ערב יום כיפור.	 

עורכים בבוקרו של היום 'התרת נדרים' בפני שלושה אנשים )ועדיף שיהיו עשרה(, על פי הנוסח הנמצא בסידורים/במחזורים. 	 

יהודים רבים ברחבי העולם מנצלים יום חשוב זה וכותבים בקשת ברכה )'פדיון נפש'( לרבי מליובאוויטש שיפעל בבית דין של מעלה, 	 

שתהיה שנה טובה ומבורכת בכל. את דף הבקשה נהוג להכניס באחד מספריו של הרבי וכן לשלוח לציון הקדוש על ידי מי שנוסע 

לשם או על ידי הדואר האלקטרוני בכתובת בכתובת ohel@ohelchabad.org או בפקס: 1718-7234444)014( 

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה!

mailto:ohel@ohelchabad.org


מה עושים בראש השנה?

          הדלקת נרות 

)או גבר, כשאין אשה בבית( עם  נרות החג מדליקות הנשים והבנות  את 
ידי  על  הערב,  במהלך  גם  להדליק  ניתן  )בשונה משבת(  אך  החג.  כניסת 

העברת אש מנר שדלק לפני החג. 

רק  יותר,  הוא מאוחר  הנרות  זמן הדלקת  בלילה השני של החג, תחילת 
לאחר צאת הכוכבים, וכמובן בהעברה מאש קיימת. 

זמני הדלקת הנרות: 

ברכות הדלקת הנרות: 

ְוִצָּונּו ְלַהְדִליק  ָּברּוְך ַאָּתה ֲא-ֹדָני, ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו, 

ֵנר ֶׁשל יֹום ַהִּזָּכרֹון:

ָּברּוְך ַאָּתה ֲא-ֹדָני, ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ִלְזַמן ַהֶּזה:

*כשאומרים את ברכת 'שהחיינו' בלילה השני של ראש השנה, בהדלקת הנרות או בקידוש, יש 
לאחר  אוכלים  החדש  הפרי  את  האחרונה.  בעונה  ממנו  אכלו  שלא  חדש  פרי  אכילת  על  לכוון 

הקידוש ולפני נטילת ידיים לסעודה )ומברכים עליו 'בורא פרי העץ'(.

          סדר קידוש ליל ראש השנה

ַסְבִרי ָמָרָנן:

ָּברּוְך ַאָּתה ֲא-ֹדָני ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן:

ָּברּוְך ַאָּתה ֲא-ֹדָני ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָעם ְורֹוְמָמנּו ִמָּכל 

ָלׁשֹון ְוִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו, ַוִּתֶּתן ָלנּו ֲא-ֹדָני ֱא-ֹלֵהינּו ְּבַאֲהָבה ֶאת יֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה, 

ֶאת יֹום טֹוב ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהֶּזה יֹום ְּתרּוָעה ִמְקָרא ֹקֶדש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים, ִּכי 

ָּברּוְך  ָלַעד.  ְוַקָים  ֱאֶמת  ַמְלֵּכנּו  ּוְדָבְרָך  ָהַעִּמים,  ִמָּכל  ִקַּדְשָּׁת  ְואֹוָתנּו  ָבַחְרָּת  ָבנּו 

ַאָּתה ֲא-ֹדָני, ֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ְמַקֵּדׁש ִיְׂשָרֵאל ְויֹום ַהִּזָּכרֹון:

ָּברּוְך ַאָּתה ֲא-ֹדָני ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ִלְזַמן ַהֶּזה:

*כשאומרים את ברכת 'שהחיינו' בלילה השני של ראש השנה, בהדלקת הנרות או בקידוש, יש 
לכוון על פרי חדש שלא אכלו ממנו בעונה האחרונה. את הפרי החדש אוכלים לאחר הקידוש 

ולפני נטילת ידיים לסעודה )ומברכים עליו 'בורא פרי העץ'(.

           תפילות ראש השנה

בתפילת שמונה עשרה של ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, 
הקדוש'(  'הא-ל  במקום  הקדוש'  'המלך  )לדוגמה:  ייחודיים  שינויים  יש 

כמובא בסידורים ובמחזורי התפילה. חשוב לשים לכך לב בעת התפילה.

           שנה טובה

לאחר תפילת ערבית של הלילה הראשון, מאחלים האחד לשני: "לשנה 
טובה תכתב/י ותחתמ/י".

           'סימנים' טובים

ידיים,  ונטילת  הקידוש  לאחר  השנה  ראש  של  הראשון  הלילה  בסעודת 
נהוג לאכול מאכלים מיוחדים לאות ולסימן שתהיה השנה הבאה עלינו, 

לטובה ולברכה.

מכן  לאחר  ואוכלים,  החלה  את  בדבש  טובלים  תחילה   - חב"ד  למנהג 
רצון  "יהי  ואומרים  העץ'  פרי  'בורא  עליו  מברכים  בדבש,  תפוח  טובלים 

מלפניך שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה" ואוכלים מהתפוח. 

כמו כן אוכלים רימון לאות 'שירבו זכויותינו כרימון', וראש של דג או של 
איל, לאות 'שנהיה לראש ולא לזנב'.

הסעודה  בתחילת  עורכים  הספרדים  בקהילות  ובמיוחד  רבות  בקהילות 
סדר מיוחד לאכילת הסימנים ואומרים 'יהי רצון' לפני כל סימן וסימן, כפי 

שמופיע במחזורי ראש השנה.

ויש קהילות שנהגו לעשות כן גם בלילה השני של ראש השנה.

            תקיעת שופר

כאמור, המצוה העיקרית של ראש השנה, בשני הימים, היא שמיעת קול 
תקיעת  קטנים.  ילדים  ואפילו  נשים  אנשים,  בה  לזכות  וחשוב  השופר 
השופר נעשית בבית הכנסת לפני תפילת מוסף ובמהלכה, אך ניתן לזכות 
במצווה חשובה זו עד שקיעת החמה, בכל מקום. ניתן לברר בבית חב"ד 
שבאזור מגוריכם )גם באמצעות אתר 'בית חב"ד'( על מוקדי וזמני תקיעת 

השופר ברחבי העיר. 

מדברי הרבי מליובאוויטש על חשיבות העניין:
גרמא  שהזמן  'מצוות-עשה  שהיא  למרות  בראש-השנה  שופר  "תקיעת 
)חיוב המצווה תלוי בזמן מסויים(' ו)ממילא( רק האנשים מחוייבים בה – 
הרי מנהג ישראל להתאסף כולם יחדיו, הן האנשים והן נשים, ואף להביא 
את כולם לשמוע תקיעת שופר, ואפילו קטני קטנים שעדיין לא שייכים 

להבין את תוכן הברכה – גם הם עונים בקול עם כולם יחד אמן".

            אמירת תהלים

וכדי לזכות לכתיבה וחתימה טובה יש לנצל כל רגע  בשל קדושת היום 
לו השפעה מכרעת  יש  זה  ביום  פנוי לאמירת תהלים, בידיעה שכל רגע 
על כל השנה כולה. המהדרים נוהגים לסיים לפחות פעמיים את כל ספר 

התהלים במהלך ימי ראש השנה.

            סדר התשליך

לאחר תפילת מנחה של היום הראשון של ראש השנה, נהוג ללכת למקור 
הפסוק  פי  על  'תשליך',  המכונה  מיוחדת  תפילה  ולומר  דגים  עם  מים 

"ותשליך במצולות ים כל חטאתם".
              י-הוה י-הוה אל                                  רחום                                            וחנון                                                   ארך              

ַנֲחָלתֹו ִלְׁשֵאִרית  ד  ֶּפַׁשע  ַעל  ְוֹעֵבר  ג  ָעוֹן  ֹנֵׂשא  ב  ָּכמֹוָך  ֵא-ל  ִמי  א 

                                       אפים                                                                       ורב חסד                                                        ואמת:

ְיַרֲחֵמנּו ָיׁשּוב  ז  הּוא:  ֶחֶסד  ָחֵפץ  ִּכי  ו  ַאּפֹו  ָלַעד  ֶהֱחִזיק  ֹלא  ה 

                                  נוצר חסד                                                           לאלפים                                                        נושא עון

ֱאֶמת ִּתֵּתן  י  ַחֹּטאָתם:  ָּכל  ָים  ִּבְמצּולֹות  ְוַתְׁשִליְך  ט  ֲעֹונֹוֵתינּו  ִיְכּבֹוׁש  ח 

                                                      ופשע                                                               וחטאה                                                       ונקה:

ֶקֶדם: ִמיֵמי  יג  ַלֲאבֹוֵתינּו  ִנְׁשַּבְעָּת  ֲאֶׁשר  יב  ְלַאְבָרָהם  ֶחֶסד  יא  ְלַיֲעקֹב   
                                  י-הוה  ארך                                                          אפים                                     ורב חסד                        נושא עון

ִאיָרא ֹלא  ד  ִלי  ֲא-ֹדָני  ג  ַּבֶּמְרַחְבָי-ה:  ָעָנִני  ב  ָי-ּה  ָקָראִתי  ַהֵּמַצר  ִמן  א 

                                     ופשע                                                               ונקה                                                             לא ינקה

ְבֹׂשְנָאי: ֶאְרֶאה  ַוֲאִני  ז  ְּבעֹוְזָרי  ִלי  ֲא-ֹדָני  ו   ָאָדם:  ִּלי  ַּיֲעֶׂשה  ַמה  ה 

                                   פוקד עון אבות על בנים                                                                 על שלשים ועל רבעים:

ח טֹוב ַלֲחסֹות ַּבֲא-ֹדָני ִמְּבֹטַח ָּבָאָדם: ט טֹוב ַלֲחסֹות ַּבֲא-ֹדָני ִמְּבֹטַח ִּבְנִדיִבים:

ַזְּמרּו  ָעׂשֹור  ְּבֵנֶבל  ְּבִכּנֹור,  ַלֲא-ֹדָני  הֹודּו  ְתִהָּלה:  ָנאָוה  ַלְיָׁשִרים  ַּבֲא-ֹדָני,  ַצִּדיִקים  ַרְּננּו 
לֹו: ִׁשירּו לֹו ִׁשיר ָחָדׁש, ֵהיִטיבּו ַנֵּגן ִּבְתרּוָעה: ִּכי ָיָׁשר ְּדַבר ֲא-ֹדָני, ְוָכל ַמֲעֵׂשהּו ֶּבֱאמּוָנה: 
ֹאֵהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט, ֶחֶסד ֲא-ֹדָני ָמְלָאה ָהָאֶרץ: ִּבְדַבר ֲא-ֹדָני ָׁשַמִים ַנֲעׂשּו ּוְברּוַח ִּפיו ָּכל 
ְצָבָאם: ֹּכֵנס ַּכֵּנד ֵמי ַהָּים, ֹנֵתן ְּבאֹוָצרֹות ְּתהֹומֹות: ִייְראּו ֵמֲא-ֹדָני ָּכל ָהָאֶרץ, ִמֶּמּנּו ָיגּורּו ָּכל 
ֹיְׁשֵבי ֵתֵבל: ִּכי הּוא ָאַמר ַוֶּיִהי, הּוא ִצָּוה ַוַּיֲעֹמד: ֲא-ֹדָני ֵהִפיר ֲעַצת ּגֹוִים, ֵהִניא ַמְחְׁשבֹות 
ֲא-ֹדָני  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוי  ַאְׁשֵרי  ָודֹר:  ְלדֹר  ִלּבֹו  ַמְחְׁשבֹות  ַּתֲעֹמד,  ְלעֹוָלם  ֲא-ֹדָני  ֲעַצת  ַעִּמים: 
ֱאֹלָהיו, ָהָעם ָּבַחר ְלַנֲחָלה לֹו: ִמָּׁשַמִים ִהִּביט ֲא-ֹדָני, ָרָאה ֶאת ָּכל ְּבֵני ָהָאָדם: ִמְּמכֹון ִׁשְבּתֹו 
ִהְׁשִּגיַח, ֶאל ָּכל ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ: ַהֹּיֵצר ַיַחד ִלָּבם, ַהֵּמִבין ֶאל ָּכל ַמֲעֵׂשיֶהם: ֵאין ַהֶּמֶלְך נֹוָׁשע 
ְּבָרב ָחִיל, ִּגּבֹור ֹלא ִיָּנֵצל ְּבָרב ֹּכַח: ֶׁשֶקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה, ּוְברֹב ֵחילֹו ֹלא ְיַמֵּלט: ִהֵּנה ֵעין 
ֲא-ֹדָני ֶאל ְיֵרָאיו, ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו: ְלַהִּציל ִמָּמֶות ַנְפָׁשם, ּוְלַחּיֹוָתם ָּבָרָעב: ַנְפֵׁשנּו ִחְּכָתה 
ַלֲא-ֹדָני, ֶעְזֵרנּו ּוָמִגֵּננּו הּוא: ִּכי בֹו ִיְׂשַמח ִלֵּבנּו, ִּכי ְבֵׁשם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנּו: ְיִהי ַחְסְּדָך ֲא-ֹדָני 

ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו ָלְך:

ֹלא ָיֵרעּו ְוֹלא ַיְׁשִחיתּו ְּבָכל ַהר ָקְדִׁשי. ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ֲא-ֹדָני ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים:

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ֲא-ֹדָני ֱא-ֹלֵהינּו ֵוא-ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵא-ל ֶעְליֹון ֻמְכָּתר ִּבְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה ִמּדֹות 
ְמִכיִלין ְּדַרֲחֵמי, ֶׁשְּתֵהא ָׁשָעה זֹו ֵעת ָרצֹון ְלָפֶניָך ְוִתְהֶיה עֹוָלה ְלָפֶניָך ְקִריַאת ְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה 
ַרחּום  ֵא-ל  ִמּדֹות  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֹלׁש  ֶאל  ַהְמֻכָּוִנים  ָּכמֹוָך,  ֵא-ל  ִמי  ֶׁשִּבְפסּוֵקי  ְּדַרֲחֵמי  ְמִכיִלין 
ְוֵצרּוֵפי ֵׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים ַהּיֹוְצִאים  ְוַחּנּון, ֲאֶׁשר ָקָראנּו ְלָפֶניָך, ְּכִאּלּו ִהַּׂשְגנּו ָּכל ַהּסֹודֹות 
ֵמֶהם, ְוִזּוּוֵגי ִמּדֹוֵתיֶהן, ֲאֶׁשר ַאַחת ְּבַאַחת ִיָּגׁשּו ְלַהְמִּתיק ֶאת ַהִּדיִנין ַּתִּקיִפין. ּוְבֵכן ַּתְׁשִליְך 
ְלַחִּיים,  ְוָזְכֵרנּו  ֵמֶהן,  ְוַרֲחִמים  ְיׁשּוָעה  ֶׁשַפע  ָעֵלינּו  ְוַתְׁשִּפיַע  ַחֹּטאֵתינּו.  ָּכל  ָים  ִּבְמצּולֹות 
ֶמֶלְך ָחֵפץ ַּבַחִּיים, ְוָכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים, ְלַמַעְנָך ֱא-ֹלִהים ַחִּיים, ְוִנְזֶּכה ִלְתׁשּוָבה ִעָּלָאה, ִּכי 
ְיִמיְנָך ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים, ּוְקַרע רֹוַע ְּגַזר ִּדיֵננּו, ְוִיָּקְראּו ְלָפֶניָך ְזֻכּיֹוֵתינּו, ְוַתֲאִריְך ַאְּפָך 

ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ָאֵמן: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך, ֲא-ֹדָני צּוִרי ְוֹגֲאִלי: 

שמתנער  כמי  הציצית,  או  הבגדים  שולי  את  לנער  נהוג  התפילה  לאחר 
מחטאיו ושב בתשובה.
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יום ראשון בערב )כ"ט אלול - 9.9( 

ליל שני של ראש השנה
יום שני בערב  )א' בתשרי - 10.9(
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