
יוצא לאור על ידי

המכון להוצאת ספרים

נפש יהודי

ליל
ראש השנה

סדר
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ההכנות לראש השנה

בשולחן ערוך אורח חיים סימן תקפא סעיף ד כתוב: "מכבסים ומסתפרים 

בערב ראש השנה כדי להראות שאנו בטוחים בחסדי השם יתברך שיוציא לאור 

משפטינו. אבל על כל פנים לא ילבש בראש השנה בגדים חשובים כבשאר יום 

טוב, כדי שתהיה אימת הדין עליו". 

מקור דין זה הוא מתלמוד ירושלמי מסכת ראש השנה פרק א הלכה ג: "בנוהג 

זקנו,  ומגדל  דין לובש שחורים ומתעטף שחורים  לו  יודע שיש  שבעולם אדם 

לבנים  לובשים ]בגדים[  אלא  כן  אינן  ישראל  אבל  יוצא.  דינו  היאך  יודע  שאינו 

יודעין  ושמחים  ושותים  ואוכלים  שערם  ומגלחים  לבנים  ומתעטפים ]בבגדים[ 

שהקב"ה עושה להן ניסים". כלומר בטוחים אנו שהקדוש ברוך הוא יראה כיצד 

אנו מתחרטים על מעשינו הרעים, וחוזרים בתשובה, והוא ישמע את תפילתנו 

ויחתום אותנו לשנה טובה ומתוקה.

טבילה במקוה:

היום.  נוהגים לטבול במקווה בערב ראש השנה לאחר חצות  רבים  אנשים 

חסרון  המהווה  מהטומאה,  האדם  את  לטהר  הכוח  את  יש  במקווה  לטבילה 

יותר לאדם להשתנות  ובמצב של הטהרות קל  בשלמות הרוחנית של האדם, 

ולהתחיל בדרך חדשה ומרוממת יותר.

הכנת המאכלים לחג:

ולכן  ועונג,  שמחה  מצות  בו  ונוהגת  ישראל,  מחגי  אחד  הוא  השנה  ראש 

עורכים את השולחן ומכינים סעודה חגיגית הכוללת דגים בשר ושאר מטעמים 

)חלות( שלמות הנקראות  כיכרות  יש להכין לכל סעודה שני  כן  כבכל חג. כמו 

)מאכלים  ה'סימנים'  אכילת  היא  השנה  ראש  סעודת  את  המייחד  משנה'.  'לחם 

שאוכלים לסימן טוב( הנוהגת בתחילת סעודת ליל החג. להלן בסדר ליל ראש השנה 

נבאר מה מסמל כל מאכל.

מה הם אותם מאכלים )סימנים( וכיצד מכינים אותם?

ראשית יש לציין שכיוון שמדובר בפירות וירקות, יש לחשוש שהם נגועים 

נגועים  שרובם  העלים  בירקות  בפרט  ותולעים.  חרקים  של  שונים  במינים 

כל הזכויות שמורות © תש“פ

אין רשות להעתיק או לצלם בכל צורה שהיא את החוברת 

או כל חלק ממנה ואין לעשות בה כל שימוש מסחרי

ללא אישור בכתב מהמו“ל

עימוד עיצוב וכריכה:

פיסקה: 052-7143942

כתיבה: י.א.ג.

עריכה: הרב יצחק שחור

דוא"ל לתגובות והערות:

gartner.y@gmail.com     shachor@nefesh-yehudi.com 
להזמנות ובירורים: 053-3171166

Printed in Israel
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ולהפרידם. תולעים  ירוק, שקשה מאוד להבחין בהם,  בתולעים קטנים בצבע 

אלו אסורים באכילה באיסור חמור, כמו שאר החיות הטמאות כדוגמת החזיר, 

חדש,  פיתוח  יש  כיום  איסורים.  הרבה  על  לעבור  עלולים  אחד  ירק  ובאכילת 

מגיעים  שהם  באופן  ושמורה,  מיוחדת  בחממה  העלים  ירקות  את  שמגדלים 

ובדיקה קלה  סבון,  במי  רק לשטיפה  וזקוקים  נקים מתולעים,  בחזקת  לצרכן 

כשרות  עליו  שיש  זה,  מיוחד  מגידול  רק  לקנות  חשוב  לכן  השימוש.  לפני 

מוסמכת שהוא נקי מתולעים, ולפעול לפי ההוראות שעל האריזה.

הפירות שנוהגים לאכול הם:

תמר: 

של  נגיעות  רבות  לעיתים  יש  היבש  בתמר  יבש.  או  טרי  תמר  לקחת  ניתן 

חרקים, ולכן לפני האכילה יש לחצות אותו ולבדוק היטב משני הצדדים כנגד 

האור )גבישים לבנים אינם סימן לנגיעות(.

תפוח בדבש: 

יש להכין קערה עם חתיכות תפוח כפי מספר המשתתפים. אף שטובלים את 

התפוח בדבש עדיף שגם התפוח יהיה מהסוג המתוק יותר.

 Á מדוע לוקחים שתי ככרות שלמות בכל סעודה בשבת ומדוע
נקרא 'לחם משנה'?

במדבר  ישראל  בני  ששהו  שנה  בארבעים  ל'מן'.  זכר  הוא  משנה  לחם  ענין 

ואשר  יום מהשמיים  לאחר שיצאו ממצרים הם אכלו לחם מיוחד שירד כל 

היה נקרא 'מן'. ביום שישי ירדה כמות כפולה כדי שיהיה להם גם לשבת, כמו 

שנאמר ]שמות פרק טז פסוק כד[ "ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ָלְקטּו ֶלֶחם ִמְׁשֶנה" כלומר 

לחם כפול. לזכר כך בוצעים בשבת בכל סעודה שתי חלות - "לחם משנה". יש 

להקפיד שהכיכרות יהיו שלמות כדי שהברכה תהיה על דבר חשוב.

רימון: 

כיוון שהוצאת הגרעינים היא מלאכה לא פשוטה, ובעיקר מלכלכת, כדאי 

להכין מראש צלחת עם גרעינים.

הרימון מגידול מסחרי הוא בחזקת נקי. אומנם בגינות פרטיות מצוי לעיתים 

קרובות נגיעות על ידי תולעת גדולה ולכן יש לבדוק אם יש נקב או אזור חום 

בפרי שמעיד על חדירת תולעת )כתם קטן כהה על הגרגרים הוא לא סימן לחרק(.

איך פותחים רימון מהר ובלי לכלוך?

מסמנים  הפרי.  מראש  כסנטימטר  עוד  עם  הכתר  את  מורידים  חדה  סכין  בעזרת 

על הפרי פלחים )כמו על קליפת תפוז(, עד למרחק של כ-2 ס"מ מהעוקץ. לפתוח 

במשיכה את הפלחים )מתקבלת מעין צורה של פרח( להניח קערה רחבה בכיור, 

לתוך  ייפלו  והגרגרים  כף,  או  סכין  של  כבדה  כת  בעזרת  הפלחים  גב  על  לחבוט 

הקערה במהירות ובקלות.

הירקות שנוהגים לאכול הם:

רוביא: 

התלמוד,  בזמן  שמה  היה  שכך  לשעועית(  )דומה  קטנית  של  סוג  הוא  רוביא 

נקרא  בלטינית  תרבותית'.  'לוביא   – הבוקר'  'אפונת  או  'לוביא'  נקרא  ובימינו 

Vigna radiate. )ויש דעות אחרות הסוברות שהוא חלבה או שעועית(. ניתן לקנות רוביא 

טרייה בתרמילים, או גרגרי רוביא יבשים )גרגרים צהובים, עם כתם שחור(.

הרוביא כמו השעועית לעיתים נגועה. ברוביא טריה צריך לבדוק אם יש חור. 

אם מוצאים חור, יש להסיר את החלק הנגוע. ברוביא יבשה, יש להרתיח כמות 

מים פי 2-3 מכמות הרוביא. לכבות את האש ולהשאיר מכוסה במשך שעתיים 

לפחות. לפזר כ10-15 גרגרים על כף היד ולבודקם מצד אחד, להפוך ליד השניה 

ולבודקם מצדם השני. אם מבחינים בכתם כהה מתחת לקליפה, יש לקלף את 

הקליפה ולבדוק אם יש נקב וחרק בפנים. אם נמצאו שלוש ודאי נגועים, מסתבר 

שיש נגיעות רבה ולכן צריך לבדוק אחד אחד מבפנים לאחר קילוף וחציתם.
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אופן הכנת רוביא מוזהבת בבצל ודבש

מטגנים בסיר עמוק ראש בצל קצוץ במעט שמן, עד להזהבה. מוסיפים את הרוביא 

הנקייה, מתבלים בכף דבש ובמלח )כדאי להוסיף גם מעט כרכום וכמון(, מוסיפים 

מים )לרוביא יבשה יש צורך בהרבה מים(, מביאים לרתיחה ומבשלים הרבה זמן על 

אש נמוכה עד לייבוש המים והזהבת התבשיל.

כרתי: 

נראה כמו בצל ירוק, שורש מעובה לבן ועלים ירוקים ארוכים. בימינו נקרא: 

שום הכרש או כרישה, לוף. בלטינית: Allium porrum, בערבית: פרא'ז.

ס"מ בסמוך  שני  חותכים  יסודי.  באופן  לנקותו  יש  ולכן  נגוע  לרוב  הכרתי 

לשורש, ואח"כ חוצים אותו לכל אורכו ומפרדים את העלים, שוטפים היטב כל 

שכבה תחת זרם מים חזק תוך כדי שפשוף באצבעות, או ששורים את העלים 

במי סבון ושוטפים היטב כל עלה. 

ניתן היום להשיג כרתי )לוף( מגידול מיוחד ללא חשש תולעים.

אופן הכנת קציצות כרתי

מכניסים את העלים )כ-1 ק"ג( לסיר עם מים, מוסיפים כפית מלח, להביא לרתיחה 

ולבשל על להבה נמוכה כ - 30 דקות. מסננים את העלים מהמים. טוחנים את העלים 

במטחנת בשר. להוסיף שמן, ביצה, פירורי לחם, מלח ופלפל שחור )אפשר להוסיף 

גם תפוח אדמה מבושל ומעוך(. בוחשים הכל ביחד, יוצרים קציצות, ומטגנים על אש 

בינונית עד להשחמה.

סילקא: 

תרד,  או  סלק',  'עלי  נקרא  בימינו  הסלק,  של  גדולים  ירוקים  עלים  מין 

בלטינית: Beta vulgaris, בערבית: פאז'י.

סבון  במי  העלים  השריית  אחרי  בעבר  ולכן  נגוע  מאוד  ירק  הוא  הסילקא 

את  ולהוציא  האור  כנגד  היטב  עלה  כל  לבדוק  צריכים  היו  היטב,  ושטיפתם 

הסלק  עלי  את  לקנות  מאוד  מומלץ  כיום  רב.  זמן  שארכה  בדיקה  התולעים, 

מגידול מיוחד ללא תולעים. 

אופן הכנת קציצות סילקא

לוקחים 6-8 עלים. מבשלים במים עם כף מלח על להבה נמוכה כ-30 דקות, מסננים, 

וסחוטות. לתבל בשום כתוש,  2 פרוסות לחם רטובות  וטוחנים במטחנת בשר עם 

כמון ופפריקה ולהוסיף ביצה. ליצור קציצות קטנות ולטגן. )אם התערובת לחה מידי 

לטיגון קציצות ניתן להוסיף קמח(.

קרא: 

בגלל  הבקבוק'  'דלעת  בימינו  ונקרא  גדול  קישוא  כמו  הנראה  דלעת  מין 

.Lagenaria siceraria :צורתו. בלטינית

אופן הכנת ליפתן קרא:

מקלפים את הקרא )כ-1/2 ק"ג(, חותכים אותו לקוביות קטנות, שמים את הקוביות 

בסיר ומכסים במים עד כדי מחציתם. מוסיפים כוס סוכר. מביאים לרתיחה ומבשלים 

בסיר מכוסה על להבה נמוכה כ-30 דקות.

למי שמחפש קיצורי דרך, אפשר גם פשוט לקחת את כל הירקות, להכניס 

למרק, ולהגיש לשולחן כך.

מאכלים נוספים שרגילים לאכול:

ורבים  באכילה.  המותר  אחר  מין  של  לוקחים  אין  ואם  או כבש:  איל  ראש 

נוהגים לאכול ראש של דג.

דגים: יש נוהגים לאכול גם דגים כחלק מהסימנים. אומנם חשוב לדעת שגם 

החיות  כשאר  באכילה  האסורים  טפילים  במיני  נגועים  להיות  עלולים  הדגים 
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הטמאות, ולכן יש לקנות דגים רק עם כשרות מוסמכת או ממקום שיש עליו 

פיקוח מגוף כשרות מוסמך המפקח גם על בעיית הטפילים.

ֵסֶדר ֵערּוב ַּתְבִׁשיִלין

כשחל ראש השנה ביום חמישי ויום שישי יש איסור הלכתי להכין ולבשל ביום 

טוב לצורך השבת. על ידי עשיית עירוב תבשילים הדבר מותר. עשיית עירוב 

התבשילים מתבצע בערב החג ]יום רביעי[ על ידי לקיחת פת בשיעור כביצה ]כ- 

55 סמ"ק, בערך כנפח של שתי קופסת גפרורים[ וראוי לקחת פת שלימה, ולקיחת כמות 

של "כזית" ]כ- 27 סמ"ק בערך כנפח של קופסת גפרורים[ מאחד מהתבשילים המוכנים 

לצורך  אותם  ולייחד  קשה,  ביצה  להכין  ונוהגים  רביעי[  החג ]יום  בערב  כבר 

סעודות השבת ע"י אמירת הנוסח המצוטט בסמוך. 

יש לאחוז את הפת והתבשיל ולברך:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ִמְצַות ֵערּוב:

ואח"כ אומר:

ְׁשָרָגא,  ּוְלַאְדָלָקא  ּוְלַאְטָמָנא  ּוְלַבָּׁשָלא  ְלֵמיָפא  ָלָנא  ָׁשֵרי  ְיֵהא  ֵערּוָבא  ַּבֲהֵדין 

ַהָּדִרים  ִיְׂשָרֵאל  ּוְלָכל  ָלנּו  ְלַׁשְּבָּתא,  ָטָבא  ִמּיֹוָמא  ָצְרָכָנא,  ָּכל  ּוְלֶמֱעַבד 

ָּבִעיר ַהֹּזאת.

תרגום לשפה העברית:

בזה הערוב יהיה מותר לנו לאפות ולבשל ולהטמין ולהדליק נר, ולעשות כל 

צורכנו, מיום טוב לשבת, לנו ולכל ישראל הגרים בעיר הזאת.

ישמור את הפת והתבשיל שייחד לצורך העירוב עד כניסת השבת, ויאכלם 

בסעודות השבת. נוהגים להניח את הפת בליל שבת וביום שבת כ"לחם משנה", 

בו  עושים  אחת  מצוה  בו  ונעשתה  הואיל  עליו,  בוצעים  שלישית  ובסעודה 

עוד מצוות.

לאחר עשיית עירוב תבשילין מותר לבשל בחג ביום חמישי או שישי לצורך 

כל מה שמותר  וכן  טוב לעצמו,  ביום  בו מותר לבשל  אופן  באותו  רק  השבת 

לעשות ביום טוב לצורך עצמו, יהיה גם מותר להכין עבור השבת.

 Á?כיצד ערוב תבשלין מתיר את הבישול גם לצורך השבת

בחג מותר לבשל ולאפות רק לצורך אותו יום עצמו, אבל אין להכין מאכלים 

מיום טוב לשאר ימי השבוע, כיוון שאין זה כבוד לחג שישמש להכנת דברים 

ואף  לשבת,  טוב  מיום  גם  לבשל  ואסרו  חכמים  הוסיפו  השבוע.  להמשך 

להכין כל צורך של שבת ביום טוב. זאת כדי שלא יבואו לטעות לבשל ולהכין 

מיום טוב לחול.

הואיל ויש מאכלים שהכנתם צריכה להיות כמה שיותר סמוך לזמן האכילה, 

וקשה להכין כבר מערב יום טוב עבור השבת, תיקנו חכמים לעשות עירוב 

תבשילים. עירוב תבשילים - כשמו כן הוא, מערבים, כביכול, את בישולי יום 

טוב עם תבשילי השבת. כך שלמעשה התחלנו להכין את המאכלים לשבת 

כבר מערב יום טוב, וביום טוב אנו רק מסיימים אותם. ואז מותר להמשיך 

את ההכנות לשבת גם בימי החג. ובכך יש לו היכר שלא לבשל ולהכין מיום 

טוב לחול.
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 Á?מה הסיבה להדלקת הנרות

חכמים תיקנו להדליק נרות משום שיש בזה כבוד ועונג לשבת או לחג, בהיות הבית 

מואר  והבית  לתאורה,  משמשים  אינם  שהנרות  בזמנינו  גם  הנרות.  באור  מואר 

הדולקים  שהנרות  כיון  ולחג,  לשבת  ועונג  כבוד  הנרות  בהדלקת  יש  בלעדיהם, 

משרים בבית אוירה מיוחדת.

חובת הדלקת נרות מוטלת על כל יהודי בין איש בין אשה, אלא שיש זכות קדימה 

לאשה לקיים מצוה זו. המנהג הוא שהבעל מכין את הנרות להדלקה כדי שגם הוא 

יזכה ליטול חלק במצוה.

 Á?מה הסיבה שמדליקים שני נרות 

נר אחד מדלקים כנגד מה שנאמר “ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת" )שמות פרק כ פסוק ח( 

הוא  נוסף  טעם  יב(.  פסוק  ה  פרק  )דברים  ַהַּׁשָּבת"  יֹום  ֶאת  “ָׁשמֹור  כנגד  שני  ונר 

שנר אחד כנגד הבעל ונר שני כנגד האשה. יש הנוהגים להדליק נר נוסף כנגד כל 

ילד במשפחה.

 Á?מה ההבדל בין סדר הדלקת הנר בשבת להדלקה בחג

כלל הוא בכל המצוות שצריך לברך לפני עשיית המצווה, ולכן גם בהדלקת הנר 

יכול לקבל עליו את  וכל אדם  היה מן הראוי לברך קודם ההדלקה. אולם הואיל 

ויש  קדושת השבת זמן מה לפני שהשבת נכנסת בפועל, כלומר שקיעת החמה, 

דעות הסוברות שבברכה על נרות השבת הרי האשה מקבלת על עצמה את קדושת 

יום השבת והלכותיו, הרי שהיא נאסרת משעה זו בעשיית מלאכה, ויהיה אסור לה 

שמיד  לכך  הסיבה  גם  זו  מברכת.  כך  אחר  ורק  מדליקה  היא  לכן  נרות.  להדליק 

לאחר ההדלקה פורסת האשה את ידיה כנגד פניה כדי שלא תראה את הנרות עד 

לאחר שתסיים את הברכה, וכך יחשב הדבר שהברכה נעשתה לפני המצווה, כיוון 

שאינה נהנית מהנרות עד לאחר הברכה.

אמנם כאשר חל החג ביום חול, אין בעיה להדליק אחר הברכה כי בחג מותר להדליק 

נרות, ולכן חוזרים להלכה המקורית שהברכה צריכה להיות לפני עשיית המצווה.

להתפלל  מכוסות,  עדין  פניה  כאשר  והברכה  ההדלקה  לאחר  הנשים  ונוהגות 

ולבקש עליה ועל בני משפחתה.

 Á?מדוע מוסיפים ברכת שהחיינו בחג
ענינה של ברכה זו הוא שבח והודאה לקדוש ברוך הוא על שזכינו להגיע ולחוג 

את החג. על בגד חדש או אכילת פרי חדש גם מברכים שהחיינו לבטא את 

השמחה שלנו בהתחדשות דרך ההודאה לה'. בנוגע ליום השני יש ספק אם 

יש לברך שהחיינו, או שהוא המשך היום הראשון,  ואז  להחשיבו כחג נפרד 

וכבר בירכנו שהחיינו אתמול.

ֵסֶדר ַהְדָלַקת ַהֵנרֹות

שהאשה  נהוג  השנה.  ראש  של  השני  וביום  הראשון  ביום  נרות  מדליקים 

מדליקה ומברכת ]וכשהאישה אינה בבית מדליק הבעל ומברך[.

זמן ההדלקה ביום הראשון של ראש השנה נע בין 20 ל 40 דקות לפני שקיעת 

החמה, כל מקום לפי מנהגו, וכפי המופיע בלוחות השנה, ועל כל פנים מותר 

החמה.  שקיעת  אחרי  להדליק  אין  השמש.  שקיעת  לפני  מה  זמן  עד  להדליק 

)כשראש השנה לא חל בשבת ניתן להדליק גם אחר השקיעה, אך רק באופן של הדלקה מאש קיימת, 

וכפי שיבואר להלן(.

זמן ההדלקה ביום השני של ראש השנה הוא לאחר צאת הכוכבים כלומר 

לאחר צאת החג הראשון ]30 דקות לאחר שקיעת החמה[. את הנרות יש להדליק על 

ידי העברת אש מאש קיימת )נר שהודלק עוד לפני כניסת החג, כמו נר נשמה( באמצעות 

נר וכדומה. זאת משום שבחג אסור ליצור/להבעיר אש חדשה, אך מותר להעביר 

אש מאש שכבר דולקת. )כך למשל ניתן להדליק נר מנר שכבר דולק, אך אסור להציתו ע"י 

גפרור(. כמו כן יש להקפיד שלא לכבות את הגפרור אחרי ההדלקה, ]כי הכיבוי אסור 

גם בחג[ אלא להניח אותו בזהירות באופן שיכבה לבד.

כאשר שבת חלה מיד אחרי ראש השנה זמן הדלקת נרות השבת הוא כמו 

בלילה הראשון של ראש השנה, כלומר לפני כניסת השבת, ואופן ההדלקה הוא 

כמו ביום השני של ראש השנה, דהיינו שמעביר אש מאש דלוקה ואין מבעיר 

אש חדשה.

נוהגים להדליק לפחות שני נרות, ויש מדליקים יותר. ומדליקים את הנרות 

בחדר בו סועדים את סעודות החג.

יש הנוהגים לברך ברכת שהחיינו בזמן הדלקת הנרות, ויש שאינם מברכים 

שברך  מי  בקידוש.  שעושים  ה"שהחיינו"  בברכת  חובה  ידי  לצאת  ומחכים 

ברכת  יענה אמן על  לא  וכן  בקידוש,  יברך שוב  לא  הנרות  שהחיינו בהדלקת 

ה'שהחיינו' של המקדש.

לגבי היום השני של ראש השנה יש ספק הלכתי, האם יש לברך שהחיינו על 

עצם בוא החג. לכן נוהגים ללבוש בלילה השני בגד חדש או להניח על השולחן 

על  גם  שתעלה  בברכה  ומכוונים  שהחיינו,  ברכת  המחייב  חדש,  פרי  ולאכול 

הפרי או הבגד, וגם על עיצומו של החג.
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ולאחר  ומברכים  ביד  הגפרור  את  אוחזים  חול  ביום  השנה  ראש  כשחל 

הברכה מדליקים את הנרות, וכשחל ראש השנה בשבת מדליקים תחילה ואחר 

)ויש הנוהגות כך גם כשחל בחול(, ומנהג עדות המזרח גם כשחל בשבת  כך מברכים 

מברכים ואח"כ מדליקים.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו

ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל )כשחל בשבת מוסיפים ַׁשָּבת ְוֶׁשל( יֹום טֹוב:

יש הנוהגים להוסיף גם את ברכת שהחיינו.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה:

אחר ההדלקה יש האומרים:

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו 

ותן חלקנו בתורתך. ושם נעבדך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות. וערבה לה' 

מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות.

המנהג הוא שהאישה מקבלת עליה את קדושת השבת והחג משעה שהדליקה 

נרות ולכן אסורה בעשיית מלאכה מיד לאחר הדלקת הנרות. גם שאר בני הבית 

צרכים להפסיק בעשיית מלאכה זמן מה לפני שקיעת החמה, כיוון שיש מצווה 

להוסיף מהחול על הקודש. וכדי לצאת ידי כל הדעות מה טוב אם יקדימו לקבל 

את השבת לפחות עשרים דקות לפני השקיעה.

תפילה לאשה אחר הדלקת הנרות:

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך, ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשְּתחֹוֵנן אֹוִתי )ְוֶאת ִאיִׁשי( ְוֶאת 

ָּכל ְקרֹוַבי, ְוִתֶּתן ָלנּו ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל ַחִּיים טֹוִבים ַוֲארּוִכים, ְוִתְזְּכֵרנּו ְּבִזְכרֹון טֹוָבה 

ּוְבָרָכה, ְוִתְפְקֵדנּו ִּבְפֻקַּדת ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים, ְוַתְׁשֵּכן ְׁשִכיָנְתָך ֵּביֵנינּו, ְוַזֵּכנּו ְלַגֵּדל 

ֶזַרע  ִיְרֵאי ֱאֹלִהים ַאְנֵׁשי ֱאֶמת  ְיֹהָוה,  ָבִנים ֲחָכִמים ּוְנבֹוִנים אֹוֲהֵבי  ּוְבֵני  ָּבִנים 

ּוְבָכל  ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים  ַּבּתֹוָרה  ָהעֹוָלם  ֶאת  ּוְמִאיִרים  ְּדֵבִקים,  ַּביֹהָוה  קֶֹדׁש, 

ָרֵחל  ְוִרְבָקה  ָׂשָרה  ִּבְזכּות  ְּתִחָּנִתי  ֶאת  ְׁשַמע  ָאָּנא,  ַהּבֹוֵרא,  ֲעבֹוַדת  ְמֶלאֶכת 

ְוֵלָאה ִאּמֹוֵתינּו, ְוָהֵאר ֵנֵרנּו ֶׁשֹּלא ִיְכֶּבה ְלעֹוָלם ָוֶעד, ְוָהֵאר ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה, ָאֵמן:



תפילת  בגמר  השנה.  לראש  המיוחדת  ערבית  בתפילת  נפתח  השנה  ראש 

ערבית של ליל יום הראשון של ראש השנה נוהגים לברך איש את רעהו בלׁשון זה:

ְלָׁשָנה טֹוָבה
ִּתָּכֵתב ְוֵתָחֵתם / ִּתָּכֵתִבי ְוֵתָחֵתִמי:

ויש נוהגים להוסיף:

ְלַאְלַּתר )מיד( ְלַחִּיים טֹוִבים ֲארּוִּכים ּוְלָשלֹום

ליל ראש השנה

13
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סעודת ליל ראש השנה
נאמר בספר נחמיה פרק ח פסוק י בהקשר ליום ראש השנה: "ַוֹּיאֶמר ָלֶהם 

ְלכּו ִאְכלּו ַמְׁשַמִּנים ּוְׁשתּו ַמְמַּתִּקים ְוִׁשְלחּו ָמנֹות ְלֵאין ָנכֹון לֹו ]למי שלא מוכן לו[ ִּכי 

ָקדֹוׁש ַהּיֹום ַלֲאֹדֵנינּו ]כי הוא יום חג לה' ומצוה לאכול סעודה לכבוד החג[ ְוַאל ֵּתָעֵצבּו ִּכי 

ֶחְדַות ְיָי ִהיא ָמֻעְּזֶכם" ]וזכות השמחה של מצוה היא כח הישועה שלכם[.

)סימן תקצז סעיף א(: "אוכלים ושותים ושמחים ואין  וכך נפסק בשולחן ערוך 

מתענים בראש השנה, ולא בשבת שובה. אמנם לא יאכלו כל שבעם למען לא 

יקלו ראשם ותהיה יראת ה' על פניהם". ראש השנה הוא יום חג שהרי הוא יום 

שבו אנו ממליכים את ה' עלינו, ואשר נותן לנו את האפשרות לתקן את מעשינו 

הרעים ולפתוח דף חדש ולכן יש לנהוג בו כבחג, אך יחד עם זאת הרי הוא יום 

דין לכל אחד ואחד, ובו נקבע גורלה ועתידה של השנה הקרובה ולכן יש לנהוג 

בו בכובד ראש וביראת כבוד.

נוהגים להניח את שתי החלות על השולחן עוד לפני הקידוש, ויש לכסות 

המוציא.  וברכת  קידוש  אחרי  עד  מכוסות  החלות  שתהיינה  כך  במפה,  אותם 

אין לאכול או לשתות אף לא מים עד לאחר הקידוש, ענין זה הוא מכבוד החג 

שהטעימה הראשונה תהא בשעה שמקדש את החג.

קידוש

שיעור  לפחות  המכילה  טבעי  ענבים  מיץ  או  יין,  כוס/גביע  על  מקדשים 

יותר  ולדעה מחמירה  86 סמ"ק,  ל-  הכוונה  במונחים שלנו  "רביעית".  הנקרא 

150 סמ"ק. יש למלא את כל הכוס גם אם היא מכילה שיעור גדול יותר. 

בליל שני של ראש השנה יש הסוברים שאין לברך ברכת שהחיינו כיון שהוא 

המשך של היום הראשון ואינו חג חדש. כדי לצאת מן הספק נוהגים ללבוש בגד 

חדש או להניח פרי חדש )שעוד לא אכלו ממנו השנה( בפני המקדש ויסתכל בו ויאמר 

ברכת שהחיינו, ויכוון בדעתו שברכה זו תהיה גם על החג וגם על הבגד או הפרי. 

מדוע מכסים את החלות בשעת אמירת הקידוש וברכת המוציא?  

לבייש את הפת". הכוונה היא שהפת בדרך כלל  “לא  כדי  אנו מכסים את החלות, 

כביכול  יש  מרכזי  מקום  לתפוס  ליין  נותנים  אנו  בו  ובקידוש  מהיין,  יותר  חשובה 

תחושת  לה  אין  עצמה  שהפת  ברור  אמנם  החלות.  את  מכסים  ולכן  לפת,  “בושה" 

בושה, אך פעולה זו יש בה לחנך את האדם לרגישות לסביבתו ולזולתו. אם נתרגל 

להיות רגישים אפילו “לרגשותיו" של הדומם, על אחת כמה וכמה שנהיה מודעים 

להשלכה של מעשינו על הסביבה, וניזהר שלא לפגוע ברגשותיו של חברינו. עקרון 

זה בא לידי ביטוי בהרבה מהמצוות וההוראות המוסריות ביהדות.

ל'מן' שירד  זכר  הוא משום שהחלות הם  טעם כסוי החלות בשעת ברכת המוציא 

במדבר, שהיה מכוסה בשכבת טל, לכן גם אנו מכסים את החלות במפה.

מה הסיבה שעושים קידוש והבדלה בכל שבת וחג?  

ז(.  כ,  )שמות  ְלַקְּדׁשֹו"  ַהַּׁשָּבת  יֹום  ֶאת  “ָזכֹור  מהפסוק  נלמד  הקידוש  עשיית  חיוב 

יום השבת בכניסתה וביציאתה,  משמעות הזכירה היא להזכיר את עניין וחשיבות 

בנוסח  החול.  מימי  אותה  ולהבדיל  אותה  לייחד  כלומר  אותה,  ל"קדש"  זה  וע"י 

את  להנחיל  באה  השבת  והחג.  השבת  של  המרכזיים  הרעיונות  מובעים  הקידוש 

האמונה בבריאת העולם בששה ימים ע"י בורא העולם. לכן הקידוש של שבת פותח 

בפסוקים מספר בראשית העוסקים בסיום בריאת העולם. בנוסף כולל נוסח הקידוש 

של  הקידוש  יכול.  כל  ומנהיג  בורא  לעולם  שיש  המוכיח  מצרים,  יציאת  עניין  את 

החג הוא מאותו טעם. גם בו מזכירים את מעלת החג, שהוא זכר ליציאת מצרים, 

ומודים לקדוש ברוך הוא על כך שבחר בנו להיות עם קדוש, עם הנבחר, בעל תפקיד 

ומשמעות מיוחדת בעולם. במסגרת זו העניק לנו את ימי החגים, שניתנו לעם ישראל 

לתת  כדי  היין  על  נעשים  וההבדלה  הקידוש  וששון.  שמחה  מתוך  אותם  לחוג  כדי 

לעניין נופך מכובד וחגיגי וכן משום שהיין מעורר ומשמח.

בהבדלה במוצאי שבת מוסיפים שתי ברכות. ברכה על הבשמים וברכת על האש. 

הטעם שתיקנו להריח בשמים ולברך עליהם במוצאי שבת היא כדי להקל על תחושת 

הצער שיש כאשר נפרדים למשך שבוע מקדושת השבת. אבל כאשר במוצאי שבת 

מתחיל החג אין צורך בברכה זאת כי מיד נכנסים לקדושת החג.

הטעם שתיקנו לברך על האש, זכר לבריאת האש שהייתה במוצאי שבת ]במוצאי 

את  וגילה  הראשונה,  בפעם  אש  הראשון  האדם  הדליק  הראשונה  השבת 

כוחה ומעלותיה[. הטעם הפשוט לכך שנוהגים להסתכל בכפות הידיים ובציפורניים 

ליהנות  קרוב  מספיק  הוא  אכן  אם  לראות  יוכל  זה  שבאופן  משום  הוא  הנר  לאור 

מאורו. על פי הקבלה יש לכך טעמים נוספים.
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מה תפקידם של כל הברכות המופיעות בנוסח הקידוש?  

ראשית נבאר מהו בכלל עניין הברכה. הרשב"א ]הרב שלמה בן הרב אברהם אדרת[ 

)בשו"ת ח"א סי' תכג, ובח"ה סי' נב( מבאר שענין הברכה היא נתינת שבח לבורא 

כל  של  הפתיחה  ביאור  וזהו  חסדיו,  ברוב  לנו  שמעניק  מה  כל  על  והודאה  עולם 

הברכות: ברוך- מקור כל הברכות, אתה ה'- שם זה מורה על כך שהקדוש ברוך הוא 

אדון הכל, היה הוה ויהיה, אלוהינו- שם זה מורה על כך שהקדוש ברוך הוא הוא תקיף 

ובעל כל הכוחות, המשגיח ושומר על עם ישראל באופן מיוחד, ושהוא מלך העולם.

הנאת  על  ברכות   - ההנאה  ברכות  הראשונה  קבוצות.  לשלוש  נחלקות  הברכות 

אכילה שתייה וריח. עניינם של ברכות אלו היא הודאה והכרת הטוב לבורא עולם 

על ההנאות אלו שהביא לאדם, והודאה בעובדה שחיינו ומזוננו באים מבורא העולם. 

נוסח הברכה קובע, שה' שהוא מקור כל הברכות והכוחות, הוא בורא את הפרי הזה 

ברכת  וכן  זו,  לקבוצה  שייכת  בקידוש  שמברכים  הגפן  פרי  בורא  ברכת  וכדומה. 

המוציא לחם מן הארץ הנאמרת בהמשך.

קבוצה שנייה היא ברכת המצוות. ברכות שתיקנו לברך לפני עשיית המצווה. ובברכה 

והצלחתנו.  לטובתנו  שנועדו  אותנו במצוות,  שזיכה  עולם על  לבורא  אנו מודים  זו 

ברכת הקידוש שייכת לקבוצה זו, וכן בהמשך ברכת על נטילת ידיים, והברכה על 

תקיעת שופר.

קבוצה שלישית היא ברכות השבח וההודאה, שהם נתינת שבח לקדוש ברוך הוא 

על מאורעות ודברים טובים ונפלאים שיש בעולם. ברכת שהחיינו שאומרים בסוף 

הקידוש שייכת לקבוצה זו.

מה הסיבה שעונים אמן לאחר שמיעת הברכה?  

הגמרא במסכת ברכות )דף כא, א( לומדת את חובת עניית אמן מהפסוק )דברים 

פרק לב פסוק ג( “כי שם ה' אקרא הבו גדל לאלוקינו", ומפרש רש"י “כשבא משה 

לפתוח בדברי שירה אמר להם לישראל אני אברך תחלה ואתם ענו אחרי אמן. ‘כי 

- באמן". ענינה של עניית אמן  גודל לאלוקינו'  ‘הבו  - בברכה, אתם  שם ה' אקרא' 

היא קיום וחיזוק הדברים שאדם שומע מפי חברו. בספר ארבעה טורים )אורח חיים 

היא  שאמת  היא  אמן  ענית  בשעת  בלבו  לכוון  שצריך  שהכוונה  מבאר  קכד(  סימן 

הברכה שבירך המברך ואני מאמין בזה, כי אמן הוא לשון האמנת דברים. ומוסיף 

שם בספר בית חדש ]פירוש על ספר ארבעה טורים מהרב יואל סירקש[ שבברכות 

שיש בהם גם בקשה ותפילה כגון בברכות האמצעיות של תפילת שמונה עשה חונן 

הדעת, רפאינו וכדומה, יש לכוון גם “ויהי רצון שכך יתאמת לעיננו וימלא משאלותינו 

ששאלנו ממנו", כלומר שאנחנו מחזקים את הבקשה ומתפללים לפניו יתעלה שאכן 

יאמנו-יתקיימו דברי בקשתנו אלו.

מיד לאחר אכילת החלה יאכל את הפרי כדי להסמיך את אכילת הפרי החדש 

לברכת שהחיינו. גם אם אין פרי חדש מכל מקום יברך ברכת 'שהחיינו'.

כולם  גם את השומעים.  חובה  ידי  להוציא  ומכוון  בקול  בעל הבית מקדש 

מקשיבים ומכוונים לצאת ידי חובה, ועונים אמן בסוף הברכה.

יש נוהגים שהמקדש והשומעים עומדים בשעת אמירת הקידוש ויש הנוהגים 

שהמקדש והשומעים יושבים.

המקדש נוטל את הכוס בשני ידיו, להראות שמצוות הקידוש חביבה עליו, 

ולאחר מכן אוחז את הכוס ביד ימין ומגביה כ10 ס"מ מעל השולחן.

כשמתחיל את הקידוש נותן עיניו ומסתכל בנרות ובשעת אמירת הברכות 

נותן עיניו בכוס הקידוש, כדי שלא יסיח דעתו ממנה.

נוסח הקידוש:

אם חל בשבת מתחילים כאן

יש הנוהגים להוסיף: ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר )אומר בלחש(

השלים  ַוְיַכל וכבר  ְצָבָאם:  ְוָכל  ְוָהָאֶרץ  ַהָּׁשַמִים  בריאת  ַוְיֻכּלּו ונשלמו  ַהִּׁשִּׁשי:  יֹום 

ַהְּׁשִביִעי  ַּבּיֹום  ַוִּיְׁשֹּבת  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ְמַלאְכּתֹו  ַהְּׁשִביִעי את  ַּבּיֹום  ֱאֹלִהים 

ַוְיַקֵּדׁש והבדיל  ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי  ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה: 

ֹאתֹו ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות:

בחול מתחילים כאן:

עדות המזרח אומרים קודם פסוק זה:

ַעל  ַּבֲחצְֹצרֹת  ּוְתַקְעֶּתם  ָחְדֵׁשֶכם  ּוְבָראֵׁשי  ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם  ִׂשְמַחְתֶכם  ּוְביֹום 

ָלֶכם  ְוָהיּו    ַׁשְלֵמיֶכם קרבנות העולה והשלמים שתביאו לבית המקדש, ִזְבֵחי  ְוַעל  עֹֹלֵתיֶכם 

ְלִזָּכרֹון טוב ִלְפֵני ֱאֹלֵהיֶכם ֲאִני ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם:
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המקדש מבקש את תשומת לב המסובים ואומר:

 ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבֹוַתי לצאת בברכתי ַסְבִרי הרוצים אתם

מנהג עדות המזרח לענות: ְלַחִּיים כלומר שתהיה השתיה לחיים:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָעם ְורְֹמָמנּו 
ִמָּכל ָלׁשֹון ְוִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ַוִּתֶּתן ָלנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְּבַאֲהָבה ֶאת יֹום 

)בשבת מוסיף: ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה ְוֶאת יֹום( ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה,

נוסח אשכנז

ְּתרּוָעה  ִזְכרֹון(  מוסיף:  )בשבת  יֹום 
)בשבת מוסיף: ְּבַאֲהָבה( ִמְקָרא קֶֹדׁש 

ָבנּו  ִּכי  ִמְצָרִים  ִליִציַאת  ֵזֶכר 
ִמָּכל  ִקַּדְׁשָּת  ְואֹוָתנּו  ָבַחְרָּת 
ְוַקָּים  ֱאֶמת  ּוְדָבְרָך  ָהַעִּמים, 

ָלַעד. 

נוסח עדות המזרח

קֶֹדׁש  ִמְקָרא  טֹוב  יֹום  ֶאת 
ַהֶּזה. )בשבת אומר: ִזְכרֹון ְּתרּוָעה וממשיך 
ְּבַאֲהָבה  ְּתרּוָעה  יֹום  וכו'(  באהבה 
ִליִציַאת  ֵזֶכר  קֶֹדׁש  ִמְקָרא 
ֱאֶמת  ַמְלֵּכנּו  ּוְדָבְרָך  ִמְצָרִים. 

ְוַקָּים ָלַעד.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ

ְמַקֵּדׁש )בשבת מוסיף ַהַּׁשָּבת ְו(ִיְׂשָרֵאל ְויֹום ַהִּזָּכרֹון:

כשחל יום שני של ראש השנה במוצאי שבת קודש מוסיפים שתי ברכות אלו:

המקדש מעביר את הכוס ליד שמאל. לוקחים שני נרות ומדליקים אותם מנר 

שדלק כבר מערב החג הראשון, ומחזיקם סמוכים זה לזה. לאחר הברכה יניח 

אותם דולקים עד שיכבו לבד.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש:

המבדיל והשומעים צריכים להתקרב לנר באופן שיוכלו ליהנות מאורו )כגון שיוכל 

ובציפורניים  הידיים  בכפות  להסתכל  נוהגים  שונים(.  מטבעות  בין  אורו  ע"י  להבדיל 

לאור נר ההבדלה ע"י שמכופף את האצבעות לתוך כף היד.

מחזיר את הכוס ליד ימין ואומר את ברכת ההבדלה:

ְלחֶֹׁשְך  אֹור  ֵּבין  ְלֹחל  קֶֹדׁש  ֵּבין  ַהַּמְבִּדיל  ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ַאָּתה  ָּברּוְך 

ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ָלַעִּמים ֵּבין יֹום ַהְׁשִביִעי ְלֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה. ֵּבין ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת 

ִקַּדְׁשָּת.  ַהַּמֲעֶׂשה  ְיֵמי  ִמֵּׁשֶׁשת  ַהְּׁשִביִעי  יֹום  ְוֶאת  ִהְבַּדְלָּת  טֹוב  יֹום  ִלְקֻדַּׁשת 

ֵּבין  ַהַּמְבִּדיל  ְיָי  ַאָּתה  ָּברּוְך  ִּבְקֻדָׁשֶתָך.  ִיְׂשָרֵאל  ַעְּמָך  ֶאת  ְוִקַּדְׁשָּת  ִהְבַּדְלָּת 

קֶֹדׁש ְלקֶֹדׁש:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה:
בלא  וישתה  ישב  אמן  לענות  השומעים  וסיימו  לקדש  שגמר  לאחר  מיד 

שכאשר  יין  כמות  שישתה  כלומר  לוגמיו"  "מלוא  כשיעור  באמצע  להפסיק 

מסלקה לצד אחד של פיו, אותו הצד יהא נראה מלא, )באדם בינוני השיעור הוא 'רוב 

רביעית'( ששיעור זה הוא שיעור חשוב וראוי לקדש עליו.

עליהם  ומצוה  המסובים,  מן  אחד  לכל  קידש  עליו  היין  מן  יחלק  המקדש 

לשתות מיין זה. השומעים העונים אמן לא ידברו עד לאחר שישתו מהיין כיון 

שהם יצאו ידי חובת הברכה בשמיעה מהמקדש ואין להפסיק בין הברכה לשתיה.
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שמחתכם"    “וביום  הפסוק  את  שמוסיפים  הסיבה  מה 
לפני הקידוש?

מפני שפסוק זה עוסק בענין תקיעת השופר. וכן מכאן למדנו בגמרא )ראש השנה 

מוסף  בתפילת  שמוסיפים  ושופרות  זיכרונות  מלכויות,  לברכת  רמז  א(  לב,  דף 

של ראש השנה, שנאמר ‘ותקעתם' - הרי שופרות, ‘לזכרון' - הרי זכרונות, ‘אני ה' 

אלהיכם' - זו מלכיות.

מהי סיבת אמירת לחיים לפני הקידוש?  

מכיוון ששתיה מרובה של יין יכולה להביא למכשול וקלקול רב, ומבואר במדרש 

שגם חטא אדם הראשון נגרם בעקבות שתיית יין ובגללו באה המיתה לעולם, לכן 

נוהגים לומר לפני שמברך על שתיית היין ‘לחיים', כלומר ששתייה זו תהיה לחיים 

ותביא רק דברים טובים.

מה הסיבה שצריך לטול ידיים לפני הסעודה?  

תקנת נטילת ידיים היא משום בזמן שבית המקדש היה קיים ]ובעתיד בעזרת ה' 

אכילת  בזמן  טהורות  ידיים  על  לשמור  הכוהנים  צריכים  יבנה[  המקדש  כשבית 

התרומה. כדי שהכוהנים יהיו רגילים לשמור על ידיים טהורות, חייבו גם את שאר 

היהודים לשמור על ידיים טהורות בזמן הסעודה, כיוון שאם לא כולם יקפידו על כך, 

יש לחוש שגם הכוהנים יתרגלו לא להקפיד. טעם נוסף הוא, שרצו חכמים להרגיל 

תהיה  הסעודה  אכילת  הנטילה  ידי  על  וקדושה,  נקיות  של  להנהגה  העם  כל  את 

בידיים נקיות וטהורות. 

הסיבה שנוטלים קודם על יד ימין היא משום שמצינו בכמה מקומות בתורה שיד 

ימין יותר חשובה.

מה הסיבה שאין לדבר עד לאחר אכילת החלה?  

בין נטילת הידיים לברכת המוציא יש להיזהר מלפתוח בשיחה כדי שלא יסיח את 

דעתו ויגע בידיו בדברים המטמאים את הידיים, כגון נגיעה בנעלים או במקומות 

המכוסים שבגוף.

מתייחסת  שהברכה  משום  לדבר  אין  המצווה  לעשיית  או  לאכילה  הברכה  בין 

לאכילה, והדיבור מפסיק ומנתק את הקשר והחבור שבין הברכה לאכילה.

נטילת ידיים
יש לסמוך את הקידוש לסעודה, לכן מיד לאחר הקידוש ניגשים ליטול ידיים.

כל אחד מהמסובים נוטל ידיו )שופך על כל כף היד מים מתוך כלי, קודם על יד ימין 

ואח"כ על יד שמאל( וקודם הניגוב מברך על נטילת ידיים.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים:

לאחר  עד  הסעודה  מצורך  שאינם  בדברים  לדבר  אין  היטב.  ידיו  ינגב 

אכילת החלה.

ברכת המוציא
יש הנוהגים לסמן בסכין לפני הברכה את המקום שבו יחתכו את החלה, כך 

שידעו מיד איפה לחתוך ולא יפסיקו בין הברכה לאכילה.

בעל הבית אוחז בשני ידיו את החלות ומניחם זה על גבי זה ומברך בקול את 

ברכת 'המוציא לחם מן הארץ'. בשעה שמזכיר את שם ה' מגביה את החלות.

המברך יכווין להוציא ידי חובה את שאר המשתתפים. שאר המשתתפים יקשיבו 

ויענו אמן. 

יש מבני עדות המזרח שמוסיפים לפני ברכת "המוציא":

 ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו:  ֵעיֵני כֹל ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּו יקוו.

 ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך. ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון:

ָּברּוְך ְמַקֵּדׁש )בשבת: ַהַּׁשָּבת ְו( ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ:
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המברך יבצע על הכיכר העליונה )ומנהג עדות המזרח לבצוע על התחתונה(. ויחלק 

לכל אחד מהמסובים פרוסה בשיעור של לפחות 'כזית' )נפח של כ-29 סמ"ק, כנפח 

של קופסת גפרורים כשליש מפרוסה רגילה(. ויש לאכול שיעור זה בתוך ארבע דקות.

קודם יאכל המברך ואחר כך המסובין.

נוהגים לטבול את פרוסת החלה בצד אחד במלח ובצד שני בדבש.

ראוי לאכול לפחות מעט יותר משיעור הנקרא כ'ביצה' פת )100 סמ"ק שהוא פי 

שלוש משיעור 'כזית' כפרוסה לחם רגילה ולשיטה המקילה הוא 55 סמ"ק כחצי פרוסת לחם( משום 

שרק משיעור חשוב זה נחשבת האכילה לסעודה.

אכילת מאכלים לסימן טוב

נוהגים לאכול מאכלים שונים המהווים סימנים  ליל החג  בתחילת סעודת 

סמליים לדברים טובים. יש הנוהגים בזה רק ביום הראשון של ראש השנה ויש 

נוהגים בכך גם בליל היום השני של ראש השנה.

הסעודה.  בתוך  אוכלים  שאנו  המאכלים  על  מברכים  אנו  אין  כלל  בדרך 

טפלים  שהם  כיון  אותם,  פוטרת  הלחם  על  המוציא  שברכת  היא  לכך  הסיבה 

בתוך  נאכלים  שאינם  מאכלים  הכלל  מן  יוצאים  הסעודה.  עיקר  שהוא  ללחם 

הסעודה אלא בתחילתה )לפני שהסעודה עצמה התחילה( כדי לפתוח את התיאבון, 

או הנאכלים לאחר סיום הסעודה )כגון לפתן( כדי לקנח בדבר מתוק. על מאכלים 

אלו יש לברך ברכה ראשונה, כיון שאינם חלק אינטגרלי מהסעודה. מטעם זה 

יש לברך על אכילת הסימנים שאנו אוכלים בראש השנה, כיון שאין הם ממש 

חלק מהסעודה.

באכילת  להלן  המובא  הסדר  הסימנים.  אכילת  בסדר  שונים  מנהגים  יש 

הירקות הוא כפי שהובא בשולחן ערוך. על פי ההלכה ברכת 'בורא פרי העץ' 

לוודא  )חובה  כן מקדימים את אכילת הפירות.  ל'בורא פרי האדמה', על  קודמת 

שאין בפירות וירקות שאוכלים תולעים, ובפרט בכרתי ובסילקא שקשה לבודקן ראוי להשתמש בירק 

מגידול מיוחד עם תעודת כשרות המאשרת שהירק נקי מתולעים(.

מדוע נוהגים לטבול את הפרוסה במלח ובדבש?  

טעם הדבר הוא כדי שהפת שמברכים עליה תהיה טעימה יותר ותאכל בתאבון, ודבר זה 

הוא מכבוד הברכה, ויש טעמים נוספים ע"פ הקבלה.

כמו כן יש עניין מיוחד בעצם העובדה שמונח מלח על השולחן שאוכלים בו. אמרו חז"ל 

שהשולחן דומה למזבח והאכילה היא כקרבן, והיינו אם האדם אוכל כדי לחזק את כוחותיו 

שיוכל לקיים את מצות הבורא ולעובדו. ובמזבח שבבית המקדש היתה חובה להניח מלח 

על כל הקורבנות. ולכן  אנו מניחים מלח גם על השוחלן שלנו. הטבלת החלה בדבש היא 

לסימן טוב שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה וכפי שיבואר להלן בעניין אכילת הסימנים.

מהו מקור וטעם מנהג אכילת הסימנים?  

מקור מנהג זה הוא מתלמוד בבלי מסכת כריתות דף ו עמוד א: “אמר אביי: השתא דאמרת 

סימנא מילתא היא יהא רגיל איניש למיכל ריש שתא קרא ורוביא, כרתי, סילקא ותמרי". 

לאכול  האדם  רגיל  יהא  משמעות(,  בו  יש  )כלומר  הוא  דבר  שהסימן  שאמרנו  ]עכשיו 

בראש השנה מיני ירקות ותמרים[.

דהיינו, מאכלים אלו טעמם ובעיקר שמותיהם מזכירים דברים חיוביים וטובים ולכן מטרת 

אכילתם היא לסמל ולחזק את השאיפה ותחושת הבטחון שבעזרת ה' השנה הבאה תהיה 

טובה ונעימה. מטעם זה יש הנוהגים שלא לאכול בראש השנה מאכלים מרים, חריפים או 

חמוצים. כמו כן נוהגים לא לאכול בראש השנה אגוזים. הטעם לכך הוא כי המילה ‘אגוז' 

בגימטריא ‘חט)א(' ]כלומר הערך המספרי של שני מילים אלו הוא זהה 17.[ ואין מזכירים 

חטא בראש השנה, שלא לתת פתחון פה לשטן לקטרג. טעם נוסף הוא משום שאכילת 

האגוז גורמת לריבוי רוק וליחה, וזה יפריע לתפילה.

ענין נוסף יש במנהג זה. הואיל וחשיבותו של יום זה היא גדולה מאוד, והיא קובעת איך 

תראה השנה הבאה, לכן מן הראוי לנצל כל רגע ביום זה לתפילה ובקשה ושיפור המעשים. 

לפיכך גם בשעת האכילה אנו מוצאים את הקשר בין המאכלים לבין המשמעות של יום 

המעשים,  ושיפור  לתשובה  המאכלים  אכילת  כדי  תוך  מתעוררים  ואנו  הדין,  כיום  זה 

ולבקש על השנה הבאה שתבוא עלינו לטובה.

ברור הוא הדבר שאין האכילה עיקר אלא הכוונה והתפילה שמעוררים מאכלים אלו. אדם 

שקשה עליו לאכול מאכלים אלו, אינו חייב לאוכלם, ויכול לומר רק הבקשות, כשהוא 

רואה אותם בלבד.

בהתאם לקו מחשבה זה יש להיזהר באופן מיוחד שלא לכעוס ביום זה, לא לריב, ולא 

להביע עצב, אלא ללבוש סבר פנים של חדווה, ולמלאות את הלב ברצון לעשיה חיובית, 

כדי שיהיו לנו לסימן טוב בשנה הנכנסת.
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אכילת הפירות

ראשית יש לברך על התמר כיון שהוא חשוב יותר משאר הפרות  שהוא אחד 

משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל )ואף שגם הרימון הוא משבעת המינים, 

אומנם התמר מוזכר בפסוק לפני הרימון(.

תמר

לוקח את התמר ביד ימין )שהיא החשובה יותר. שמאלי ייקח ביד שמאל( ויברך בורא 

פרי העץ, ויכוין לפטור בברכה זו את כל מיני העץ שיאכל בסעודה. 

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ:
אוכל מעט מהתמר ואחר כך אומר:

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו 

ֶׁשִּיַּתּמּו יגמרו שֹוְֹנֵאינּו ְואֹוְיֵבינּו:

ויש מוסיפים: ְוָכל ְמַבְקֵׁשי ָרָעֵתנּו:

בספרים ישנים ישנם בקשות נוספות הקשורות לאכילה זו: 'יתמו עוונותינו'; 

'יתמו חטאתנו'.

יש הנוהגים לפתוח את הבקשות בנוסח זה: ְיִהי ָרצֹון ִמִּלְפֵני ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים וכו'.

מדוע נוהגים לאכול תמר?  

מלבד הקשר הלשוני שיש בין התמר לבין הבקשה 'יתמו שונאינו', התמר הוא פרי 

מתוק, הנמנה עם שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, ונקרא בלשון הפסוק 

ְוִרּמֹון  ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה  'דבש', כנאמר בספר דברים פרק ח פסוק ח: "ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשעָֹרה 

ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן ּוְדָבׁש" והכוונה לדבש תמרים. כמו כן במדרשי חז"ל עם ישראל נמשל 

לתמר, כדברי המדרש )במדבר רבה ג, ג(: "מה התמרה הזאת לבה מכוון למעלה, כך 

ישראל לבם מכוון לאביהם שבשמים".

מי הם אותם שונאים שעליהם מבקשים ש'יתמו שונאינו'?  

יהודי אין לבקש שיאבד שהרי כל  יהודי, על  זו על אף  ברור שאין הכוונה בבקשה 

ישראל אחים, אלא יש לשאוף שכולם יהיו אוהבים זה לזה, וכבר נצטווינו 'ואהבת 

לרעך כמוך'. יש שהסבירו שזו באמת כוונת הבקשה 'שיתמו שונאינו', היינו שיפסיקו 

מלהיות שונאינו.

שיתמו שונאינו  

בתלמוד בבלי מסכת ברכות דף י עמוד א מסופר המעשה הבא:

בשכונתו של רבי מאיר היו כמה בריונים שהיו מצערים אותו הרבה. היה 

רבי מאיר מתפלל ומבקש עליהם שימותו. אמרה לו ברוריא אשתו: מדוע 

אתה סובר שצריך להתפלל שימותו. האם משום שכתוב בספר תהילים 

)קד, לה( "יתמו חטאים מן הארץ". ודעתך לנהוג כדוד המלך שהתפלל 

על הרשעים שימותו? אבל האם כתוב שם 'חוטאים' שאז ברור שהכוונה 

לאנשים החוטאים שימותו. הלא כתוב שם: "ִיַּתּמּו ַחָּטִאים", הרי שדוד 

המלך התפלל על המעשים הרעים שייעלמו מהעולם, ולא על האנשים 

החוטאים כלומר שאותו יצר הגורם לאנשים לעשות רע הוא יכלה מן 

הפסוק  המשך  שהרי  זה  להסבר  ברוריא  הביאה  נוספת  ראיה  הארץ. 

הוא: "ּוְרָׁשִעים עֹוד ֵאיָנם" וכי אם ימותו אותם חוטאים, האם כבר נהיה 

הוא  הפירוש  אלא  בעולם,  אחרים  רשעים  עוד  יקומו  שלא  מובטחים 

כאמור שהבקשה היא שהיצר הרע יכלה מן העולם, וכולם יחזרו למוטב. 

והתפלל  רבי מאיר את טענת ברוריא אשתו,  מסיים התלמוד שקיבל 

עליהם שיחזרו למוטב. ואכן אותם בריונים חזרו למוטב והפסיקו עם 

מעשיהם הרעים. 
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מדוע נוהגים לאכול דווקא תפוח בדבש?  

מנהג אכילת התפוח בדבש מוזכר לראשונה במנהגי המהרי"ל )גרמניה, שנת ה' ק"כ, 1360( 

שכתב: "מנהג הוא לאכול אחר קידוש בליל ראש השנה תפוחים מתוקים בדבש". כנראה 

לקחו את התפוח בגלל היותו פרי מתוק הגדל גם בארצות אירופה הקרות. כמו כן נמשל עם 

ישראל לתפוח, כדברי הגמרא במסכת שבת דף פח עמוד א: "למה נמשלו ישראל לתפוח 

לומר לך מה תפוח זה פריו קודם לעליו אף ישראל הקדימו נעשה לנשמע", כלומר בשעת 

קבלת התורה עם ישראל הסכים לקיים את כל מצוות התורה עוד לפני ששמעו מהם המצוות.

מדוע אנחנו מבקשים שנה "טובה" ו"מתוקה"? האם המלה "טובה"   
אינה כוללת כבר את המלה "מתוקה"?

חז"ל בברכות דף לג ע"ב אמרו: “חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה" פירוש 

שכל מה שבא על האדם הוא בהשגחה פרטית מהבורא ותכליתו היא טובת האדם. גם מה 

שאדם  עונש  גם  זאת.  לראות  קשה  לפעמים  שלנו  אף  טוב,  באמת  הוא  כרע  לנו  שנראה 

מקבל, בסופו של דבר הוא לטובתו, הדבר דומה להורה שמעניש את בנו וכוונתו היא טובת 

הילד כדי שילך בדרך הישרה ויהיו לו חיים מאושרים כשיגדל, כמו כן רופא הנותן תרופה 

לחולה, לפעמים התרופה היא מרה אבל ברור שזו טובת החולה. זו א"כ הבקשה כאן שכל מה 

שיתרחש בשנה הבאה לא יהיה רק ל'טובה' אלא שיהיה גם באופן של ‘מתוקה'.

מדוע נוהגים לאכול רימון?  

מאלף  למעלה  לפני  בבל  שחיו  ישראל  )חכמי  הגאונים  מתקופת  הוא  זה  מנהג  של  מקורו 

שנה( ומוזכר בתשובת רב האי גאון )ד' תרצ"ט, 939(. הרימון הוא פרי מתוק הגדל בתקופה 

זו של השנה, וכן הוא אחד משבעת המינים שבהם נשתבחה ארץ ישראל. את הרימון הביאו 

המרגלים ששלח משה רבינו לתור את הארץ כהוכחה לטוב הארץ )במדבר יג, כג(. המייחד 

את הרימון הוא בכך שכולו מלא בגרעינים ומכאן הבקשה הנאמרת על אכילה זו 'שנרבה 

זכויות כרימון'. הגמרא במסכת ברכות דף נז ע"א דורשת מהפסוק בשיר השירים ד, ג "כפלח 

הרמון רקתך", "מאי רקתך - אפילו ריקנין ]כלומר רשעים[ שבך ]בעם ישראל[ מלאים מצות 

כרמון". אכילת הרימון מזכירה את השבח הזה, ואנו מבקשים שהזכיות שלנו יהיו רבים הרבה 

יותר מעונותינו.

שירבו זכויותינו  

הרמב"ם בהלכות תשובה פרק ג הלכה א, ד כותב: "כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכיות 

ועונות. מי שזכיותיו יתירות על עונותיו צדיק, ומי שעונותיו יתירות על זכיותיו רשע, מחצה 

למחצה בינוני...צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב, וכן 

כל העולם חציו זכאי וחציו חייב, חטא חטא אחד הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו 

לכף חובה, וגרם לו השחתה. עשה מצוה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף 

נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה  זה  ומפני ענין  והצלה...  ולהם תשועה  לו  וגרם  זכות, 

ובמעשים טובים ולעסוק במצות מראש השנה ועד יום הכפורים, יתר מכל השנה".

תפוח בדבש

לוקח תפוח מתוק, טובלו בדבש ואומר:

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו

ֶׁשִּתְתַחֵּדׁש ָעֵלינּו ָׁשָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה:

רימון

לוקח את גרעיני הרימון ואומר:

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו,

ֶׁשַּנְרֶּבה ְזֻכּיֹות ְּכִרּמֹון:
נוסח עדות המזרח: ֶׁשִּנְהֶיה ְמֵלִאים ִמְצֹות ָּכִרּמֹון:

כלומר שנזכה להרבות במצוות ומעשים טובים שיגרמו לנו לזכויות רבות 

כגרעיניו המרובים של הרימון.

אכילת  קודם  לברך  יש  הרימון  את  שאוכל  השנה  הראשונה  הפעם  זו  אם 

ללילה  הרימון  את  המשאירים  יש  בקידוש(.  )ראה  "שהחיינו"  ברכת  את  הרימון 

השני בו נדרש פרי חדש לצורך ברכת ה"שהחיינו" שבקידוש. )אם אין לו פרי אחר 

לברכת "שהחיינו"(.
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כרתי (לוף)

לוקח כרתי ואומר:

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו,

ֶׁשִּיָּכְרתּו שֹוְֹנֵאינּו:
ויש מוסיפים: ְואֹוְיֵבינּו ְוָכל ְמַבְקֵׁשי ָרָעֵתנּו:

יש המסבירים שההבדל בן בקשה זו לבקשה שביקשנו באכילת התמר 'שיתמו 

שונאינו' היא שקודם באכילת התמר ביקשנו על השונאים הפיזיים בעולם הזה, 

ואילו כעת מבקשים על הכוחות הרעים הרוחניים שנבראו מעוונותינו.

סילקא (עלי סלק)

לוקח סילקא ואומר:

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו,

ֶׁשִּיְסַּתְּלקּו אֹוְיֵבינּו ּוַמְׂשִטיֵננּו הרוצים להרע לנו:
ויש מוסיפים: ְוָכל ְמַבְקֵׁשי ָרָעֵתנּו:

אנו  שכאן  היא  הקודמות  לבקשות  זו  בקשה  בין  שההבדל  המסבירים  יש 

שיסתלקו  למעלה בשמים,  המשטינים  הדין  וכוחות  המקטרגים  על  מבקשים 

ולא ינסו לקטרג עלינו.

אכילת הירקות
עד כאן עסקנו באכילת הפירות כעת מתחילים באכילת הירקות, ולכן יש 

מבושלים  בירקות  ומדובר  הואיל  אומנם  האדמה',  פרי  'בורא  ראשית  לברך 

יש הסוברים שהם נחשבים לדברים הרגילים לאכול בתוך הסעודה ואין צורך 

לברך עליהם. כדי לצאת ידי כל הדעות עדיף לקחת דבר שאין רגילים לאכול 

ולברך  אבטיח  או  בננה  כגון  האדמה'  פרי  'בורא  וברכתו  הסעודה  בתוך  אותו 

עליו קודם.

רוביא

יכוון לפטור  'בורא פרי האדמה'.  ויברך  ימינו  ייקח הירק שמברך עליו ביד 

בברכה זו את כל מיני פרי האדמה )ירקות( שיאכל בהמשך.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה:
יאכל מעט מהירק שברך עליו.

על אכילת הרוביא אומר:

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו,

ֶׁשִּיְרּבּו ְזֻכּיֹוֵתנּו:
עדות המזרח מוסיפים: ּוְתַלְּבֵבנּו  ]תאהב אותנו:

בקשה זו שונה מהבקשה שביקשנו באכילת הרימון 'שנרבה זכויות כרימון' 

משום שבאכילת הרימון הבקשה היא שנרבה במצוות ומעשים טובים, ועכשיו 

אנו מבקשים שיתרבו במעשים עצמם הזכויות, כלומר שכל מעשה טוב יביא 

תועלת מרובה ובכך יתרבו הזכויות.

'שירבו נכסינו  זו:  נוספות הקשורות לאכילה  בספרים ישנים ישנם בקשות 

כרוביא זו'; 'שירבו ישראל'.
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קרא (דלעת הבקבוק)

לוקח קרא ואומר:

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו,

ֶׁשִּיְקַרע רֹוַע ְּגַזר ִּדיֵננּו, ְוִיָּקְראּו ְלָפֶניָך ְזֻכּיֹוֵתנּו:

ראש איל או דג

נוהגים לקחת ראש איל או כבש ויש נוהגים לטובלו בדבש, ואם אין לו ייקח 

ראש של מין אחר, ורבים נוהגים לקחת ראש של דג, ויאמר זה:

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו,

ֶׁשִּנְהֶיה ְלרֹאׁש ְוֹלא ְלָזָנב:

מנהג עדות המזרח שכאשר יש ראש איל או כבש מוסיפים: 

ֶּבן  ַהָּׁשלֹום,  ָעָליו  ָאִבינּו  ִיְצָחק  ֶׁשל  ְוֵאילֹו  ֲעֵקָדתֹו  ָלנּו  ְוִתְזֹּכר 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום:

מה המיוחד בראש של איל?  

יש בכך זכר לעקידת יצחק שהסכים למסור נפשו בציווי בורא עולם, ולבסוף תמורתו של 

יצחק הוקרב איל על גבי המזבח, וא"כ אנו מתפללים שזכותו של יצחק אבינו תעמוד לנו 

בניו ביום הדין הזה.

מדוע עדיף להיות ראש?  

אדם  מסמל  שהזנב  היא   הדברים  משמעות  וכבוד.  שררה  אחרי  לרדיפה  כאן  הכוונה  אין 

הנגרר אחרי אחרים או אחר יצריו הרעים, ואין לו דעה עצמית ועמוד שדרה חזק, אלא עושה 

דברים כי כך כולם עושים, בלי לבחון את הדברים אם אכן המעשה הוא טוב או לא. מה שאין 

כן אדם המוגדר 'ראש' הוא אדם המוביל ולא מובל, הוא בוחן כל דבר ודבר אם אכן כך ראוי 

לעשות, אינו נגרר אחרי החברה או אחר יצריו הרעים, אלא פועל בשיקול הדעת, וכדברי 

רבותינו "סוף מעשה במחשבה תחילה". אמרו חז"ל "אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו 

רוח שטות", מי שה"ראש" שלו מנחה את מעשיו, ייקל עליו לא להיגרר אחרי החטא.

שיקרע רוע גזר דיננו

כיצד אכן ניתן לזכות לזה? התלמוד במסכת ראש השנה דף יז ע"א נותן לנו 

עצה "כל המעביר על מדותיו מעבירים לו על כל פשעיו" כלומר אם אינו 

מדקדק עם אלו שציערו ופגעו בו אלא מניח את הכעס והשנאה ומוחל 

לשני ואינו מקפיד עליו, כך מידה כנגד מידה ינהגו איתו בשמים, ימחלו לו 

ולא יקפידו. נמחה אפוא כל שמץ הקפדה על הזולת, נמחל לאילו שפגעו 

בנו, נסלח לאלו שחטאו כנגדנו, נחליט בליבנו על פתיחת דף חדש בכל 

המריבות, וינהגו כך כלפינו.

בהמשך התלמוד שם מובא עוד בענין זה: "ואמר רבי יצחק ארבעה דברים 

מקרעים גזר דינו של אדם. ואלו הן: צדקה )עשיית חסד עם הזולת( צעקה 

)תפילה ובקשה מבורא עולם( שינוי השם ושינוי מעשה". וכותב הרמב"ם 

בהלכות תשובה פרק ב הלכה ד: "ומשנה שמו כלומר אני אחר ואיני אותו 

האיש שעשה אותן המעשים, ומשנה מעשיו כולן לטובה ולדרך ישרה". 

שינוי השם הוא פעולה חיצונית שמטרתה להפנים אצל האדם את המסר 

של שינוי המעשים – אני אדם אחר.
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ברכת המזון

הבא  המזמור  את  המזון  ברכת  לפני  הסעודה  בסיום  לומר  אשכנז  מנהג 

הלקוח מתהלים פרק קכו.

ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות השיר שהיו אומרים הלווים על המדרגות בבית המקדש,
ְּבׁשּוב כאשר ישיב ְיָי ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון את העם מהגלות ָהִיינּו נרגיש ְּכֹחְלִמים: 
ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו תשמיע ִרָּנה, ָאז ֹיאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִּדיל 

ְיָי ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶּלה עם ישראל:
 ִהְגִּדיל ְיָי ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו, ָהִיינּו ְׂשֵמִחים: וישראל יאמרו

 ַּכֲאִפיִקים ַּבֶּנֶגב כנחלי מים הזורמים במדבר:  ׁשּוָבה ְיָי ֶאת ְׁשִביֵתנּו שבויינו,
ַהֹּזְרִעים ְּבִדְמָעה אלו ששמרו על מצוות התורה על אף צרות הגלותְּבִרָּנה ִיְקֹצרּו יקבלו 
את שכרם בבוא הגאולה: וכמו אדם אשר ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבֹכה ההולך ובוכה כאשר הוא נֵֹׂשא 

נֵֹׂשא  הקציר  בשעת  ְבִרָּנה ישמח  ָיֹבא  ֹּבא    הזרעים, שק  את  ַהָּזַרע סוחב  ֶמֶׁשְך 
ֲאֻלֹּמָתיו כאשר הוא סוחב את אלומות התבואה שקצר:

אחר כך נוטלים מים אחרונים )שופכים מים על האצבעות, כדי לנקות ולקדש את הידיים 

)ועדיף להסיר את הכלי מהשולחן  לפני שמברכים ברכת המזון(. לתוך הכיור או לתוך כלי 

שנטל  לאחר  הנטילה.  לאחר  האצבעות  את  לנגב  ראוי  הנטילה(,  לאחר  לכסותו  או 

לברך  מיד  ויתחיל  כלל,  ידבר  לא  וכן  לשתות,  או  לאכול  אין  אחרונים,  מים 

ברכת המזון.

כאשר אדם מקיים מצוה עליו לדעת ולכוון שבמעשה זה הוא מקיים מצוה ולכן 

יש נוהגים לומר:

ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵּיים ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּכמֹו 
ַעל  ֱאֹלֶהיָך  ְיָי  ֶאת  ּוֵבַרְכָּת  ְוָׂשָבְעָּת  ְוָאַכְלָּת  ַּבּתֹוָרה  ֶׁשָּכתּוב 

ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָלְך.

דגים

נוהגים באכילת הדגים לומר:

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו,

ֶׁשִּנְפֶרה ְוִנְרֶּבה ַּכָּדִגים:

גזר

יש מקומות שנוהגים באכילת גזר לומר:

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו,

ׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות: ֶׁשִּיָגֵזר ָעֵלינּו ְגֵזרֹות טֹובֹות ׂיְ

יש שנוהגים לאכול עוד דברים שיש בשמותיהם סימן טוב.

לאחר מכן ממשיכים באכילת שאר המאכלים והמטעמים של סעודה החג.

יש הנוהגים ללמוד בסעודה משניות מסכת ראש השנה. יש הלומדים פרק 

אחד בכל סעודה, כך שמסיימים את כל המסכת בארבעת סעודות החג. 
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לפני    המעלות"  “שיר  מזמור  את  לומר  שנוהגים  הסיבה  מה 
ברכת המזון?

חכמים ראו צורך להכניס לסעודה גם תוכן רוחני ]ראה המשנה במסכת אבות ג, ג,[ 

לכן תיקנו לומר בסוף הסעודה בכל יום שבת וחג פרק מספר תהילים העוסק בבניין 

ירושלים והגאולה העתידה. בימי חול אומרים מזמור אחר “על נהרות בבל" )תהילים 

פרק קלז( העוסק בגלות בבל.

מהו הזימון ומדוע הוא נאמר רק כשאוכלים שלושה ביחד?  

ענינו של הזימון הוא להצטרף לברך ביחד. אינו דומה שבח והודאה שאומר היחיד 

לנאמר מפי רבים. כאשר אכלו לפחות שלשה אנשים ביחד הם מצטרפים ומכינים 

את עצמם לברך ביחד ע"י אמירת רבותי נברך וכו', ומוסיפים לפני ברכת המזון עוד 

עניני שבח.

 מדוע ראוי לומר את ברכת המזון על כוס יין?  

ברכת המזון היא בעצם הודאה לקב"ה וכאשר נאמרת גם ברכת הזימון ההודאה היא 

יותר גדולה. וההודיה להקדוש ברוך הוא היא מעין אמירת "שירה". שירה הנאמרת 

על היין, יש בה תוספת חשיבות. היין הוא משקה חשוב שדרך לשתותו באירועים 

מיוחדים.

מה המקור והטעם לאמירת ברכת המזון לאחר הסעודה?  

המקור לחיוב הברכה לאחר האכילה נלמד ממה שכתוב בתורה )דברים פרק ח פסוק 

י( “ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת ה' ֱא-ֹלֶהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָלְך", טעם החיוב 

לברך אף לאחר האכילה, הוא אמירת תודה והכרת הטוב לבורא עולם על ההנאות 

שהביא לאדם. הברכה לפני האכילה היא ההודאה על הנאת האכילה, ולאחר הברכה 

מודים על הנאת השביעה.

באים  ומזוננו  שחיינו  בעובדה  האמונה  את  לחזק  נועדה  שהברכה  הוא  נוסף  טעם 

מבורא העולם, שברא את המזון שבלעדיו אין לנו חיים.

דווקא כאשר טוב לאדם והוא שבע ולא חסר לו כלום, יש חשש שישכח האדם את 

בורא העולם, שהעניק לו את כל הטוב, ולכן שוב אחרי האכילה אנו מצהירים שאין 

אנו כופרים בטובה הגדולה שבורא העולם נותן לנו חיים ומזון. 

שלשה גברים שאכלו ביחד מוסיפים לפני ברכת המזון את ברכת הזימון.   
להיות  האורח  את  לכבד  נוהגים  לו,  עונים  והשאר  המזמן  הוא  המסובין  אחד 

המזמן. גם הנשים המשתתפות בסעודה חייבות לענות לזימון.

המזמן צריך לברך בקול, והמסובים אומרים איתו מילה מילה בשקט, עד 

לפני  לסיים  יקדימו  הברכה  סיום  שאת  אשכנז  מנהג  הראשונה.  הברכה  סוף 

המזמן כדי שיענו אמן על ברכתו, ומנהג ספרד לומר גם את הברכה עם המזמן 

ואין עונים אמן.

כאשר מברכים את ברכת המזון בזימון, ראוי לברך את ברכת המזון על כוס 

הנקרא  שיעור  לפחות  המכילה  טבעי  ענבים  מיץ  או  יין,  כוס/גביע  לוקח  יין. 

"רביעית". )במונחים שלנו הכוונה ל- 86 סמ"ק, ולדעה מחמירה יותר 150 סמ"ק(. יש למלא את 

כל הכוס גם אם היא מכילה שיעור גדול יותר.  על הכוס להיות שטופה ונקיה 

מבפנים ומבחוץ.

מגישים למזמן את הכוס בשתי ידיים, והמזמן מקבל את הכוס בשתי ידיו, 

ומגביהו כ10 ס"מ מעל השולחן,  ימין  ביד  ולאחר מכן אוחז המזמן את הכוס 

מהכוס  לשתות  גומר  שהמזמן  עד  ידברו  לא  והמסובים  המזמן  בכוס.  ומביט 

בסוף ברכת המזון.

)נוסח ברכת המזון לפי מנהג עדות המזרח, ראה להלן(

המזמן אומר: ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך

המסובים עונים: ְיִהי ֵׁשם ְיָי ְמֹבָרְך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם

והמזמן חוזר אחריהם: ְיִהי ֵׁשם ְיָי ְמֹבָרְך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם

המזמן אומר: ִּבְרׁשּות ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך )כשיש עשרה מוסיפים- ֱאֹלֵהינּו( 

ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשלֹו

המסובים עונים: ָּברּוְך )בעשרה מוסיפים- ֱאֹלֵהינּו( ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשלֹו ּוְבטּובֹו ָחִּיינּו

וחוזר המזמן: ָּברּוְך )בעשרה מוסיפים- ֱאֹלֵהינּו( ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשלֹו ּוְבטּובֹו ָחִּיינּו

ויש נוהגים שהמזמן מוסיף: ָּברּוְך הּוא ּוָברּוְך ְׁשמֹו



     סדר ראש השנה ויום כיפורים
ו"

גנ
 ח

ום
לי

ה 
כס

 ב
פר

שו
ש 

וד
בח

עו 
תק

”

3637

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
ַהָּזן ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְּבטּובֹו ְּבֵחן ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם 
ָלנּו  ָחַסר  ֹלא  ָּתִמיד  ַהָּגדֹול  ּוְבטּובֹו  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ָּבָׂשר  ְלָכל 
ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד. ַּבֲעבּור ְׁשמֹו ַהָּגדֹול ִּכי הּוא ֵאל  ְוַאל 
ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל ּוֵמִטיב ַלּכֹל ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶׁשר ָּבָרא 
)ָּכָאמּור ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון(. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ַהָּזן ֶאת ַהּכֹל:

נֹוֶדה ְלָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו
ַעל ֶׁשִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ְוַעל ֶׁשהֹוֵצאָתנּו 
ְּבִריְתָך  ְוַעל  ֲעָבִדים  ִמֵּבית  ּוְפִדיָתנּו  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי 
ֶׁשָחַתְמָּת ִּבְבָׂשֵרנּו ְוַעל ּתֹוָרְתָך ֶׁשִּלַּמְדָּתנּו ְוַעל ֻחֶּקיָך ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו 
ְוַעל ַחִּיים ֵחן ָוֶחֶסד ֶׁשחֹוַנְנָּתנּו ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ָׁשַאָּתה ָזן ּוְמַפְרֵנס 

אֹוָתנּו ָּתִמיד ְּבָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה:

ְוַעל ַהּכֹל ְיָי ֱאֹלֵהינּו
ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך ִיְתָּבַרְך ִׁשְמָך ְּבִפי ָּכל ַחי ָּתִמיד 
ַעל  ֱאֹלֶהיָך  ְיָי  ֶאת  ּוֵבַרְכָּת  ְוָׂשָבְעָּת  ְוָאַכְלָּת  ַּכָּכתּוב  ָוֶעד  ְלעֹוָלם 
ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָלְך. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָּמזֹון:

ַרֵחם ָנא ְיָי ֱאֹלֵהינּו
ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך ְוַעל 
ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיֶחָך ְוַעל ַהַּבִית ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּנְקָרא ִׁשְמָך 
ְוַהְרַוח  ְוַהְרִויֵחנּו  ְוַכְלְּכֵלנּו  ַּפְרְנֵסנּו  זּוֵננּו  ְרֵענּו  ָאִבינּו  ֱאֹלֵהינּו  ָעָליו 

הברכה  נוסח  ובקשה.  שבח,  בהודאה,  העוסקות  ברכות  מארבע  מורכבת  המזון  ברכת 

הראשונה ניתקן ע"י משה רבנו בזמן שירד ה"מן" לעם ישראל במדבר. ברכה זו היא שבח 

על המזון שבורא העולם מזמין לכל היצורים בעולם, ובפרט לאדם. הברכה השנייה נתקנה 

ע"י יהושע בן נון בשעה שנכנסו לארץ, והיא עוסקת בהודאה לבורא העולם על נתינת הארץ 

ובכללם גאולת  לנו,  ועושה  ועל שאר הדברים הטובים שבורא העולם עשה  לעם ישראל, 

מצרים, ברית המילה, נתינת התורה, החיים והמזון. הברכה השלישית נתקנה ע"י דוד המלך 

ובנו שלמה המלך. הברכה עוסקת בבקשות שונות, על כינון בית המקדש, מלכות בית דוד, 

בנין ירושלים, ובקשה על הפרנסה, ועוד. הברכה הרביעית נתקנה ע"י חכמים ביבנה לאחר 

חורבן בית המקדש, בזמן חורבן העיר ביתר כהודאה על כך שניתנו הרוגי ביתר לקבורה. 

במשך הדורות הוסיפו בקשות נוספות לאחר ברכת המזון, המתחילות במילת הרחמן.

מדוע עניין הביטחון בקדוש ברוך הוא מוזכר בסוף ברכת המזון?  

הביטחון הוא הצורה המעשית בה האדם מיישם את מה שהוא מאמין. אחד מעיקרי האמונה 

העושה  הפועל  הוא  ממנו,  נסתר  אין  בעולם,  הנעשה  כל  על  ומשגיח  מכוון  שהבורא  הוא 

והמקיים בכל רגע את העולם, ובידיו מסור הכול. בהתאם לכך צריך להתייחס גם לנושא 

הפרנסה. אמנם נגזר על האדם אחרי חטא אדם הראשון שעליו לעסוק ולעבוד כדי לפרנס 

את עצמו ]בזיעת אפך תאכל לחם )בראשית ג, יט(,[ ואין הכל מוכן ומזומן לו כפי שהיה בגן 

עדן, אך בהשקפה של אמונה האדם יודע כי בסופו של דבר בורא העולם הוא הזן ומפרנס 

ובאופנים  גם על צורת העיסוק המעשית  זו משליכה  ולא עבודתו האישית. אמונה  אותו, 

בהם אנו משתדלים להשיג את פרנסתנו. לדוגמא, הבוטח בה' יפעל להשיג את פרנסתו רק 

באמצעים כשרים ומותרים, ולא ישתמש באמצעים פסולים ]כמו למשל לקפח פרנסה של 

אחר לצורך קידום המכירות שלו.[ הביטחון נובע מהאמונה, שיכולת הפעולה האמתית אינה 

מסורה לידי האדם ולמעשיו, אלא בידי מסובב הסיבות, הקדוש ברוך הוא.

האדם המתפלל לבורא ופונה ומבקש ממנו על צרכיו, מתוך ידיעה ואמונה שהבורא הוא 

הכתובת היחידה, ורק בידו היכולת לספק ולמלא את כל משאלותיו של האדם, והוא אף 

מתנהג למעשה על פי אמונה זו, הוא הנקרא בוטח בה'. בזכות תפיסה זו של אמונה והנהגה 

זו של בטחון יזכה האדם שאכן בורא העולם יהיה בעזרו, וימלא את משאלותיו. זו משמעות 

הפסוק “ברוך הגבר אשר יבטח בה', והיה ה' מבטחו", סופו של הפסוק הוא התוצאה של 

תחילתו. זהו מסר חשוב שיש לחזור ולשנן אותו, בהקשר לפרנסה וצרכי הקיום של האדם. 

לכן תיקנו לומר פסוק זה בסוף ברכת המזון.

בראש השנה יש חשיבות מיוחדת לכוון ולבקש מבורא עולם על פרנסתו, שהרי הוא המפרנס 

והמכלכל כל אדם ואדם וביום זה נקבע כמות הפרנסה שתהיה לאדם, וכדברי הגמרא בבא 

בתרא דף י עמוד א “מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה".
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ָלנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְמֵהָרה ִמָּכל ָצרֹוֵתינּו ְוָנא ַאל ַּתְצִריֵכנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֹלא 
ַהְּמֵלָאה  ְלָיְדָך  ִאם  ִּכי  ַהְלָוָאָתם  ִליֵדי  ְוֹלא  ָוָדם  ָּבָׂשר  ַמְּתַנת  ִליֵדי 
ַהְּפתּוָחה ַהְּקדֹוָׁשה ְוָהְרָחָבה ֶׁשֹלא ֵנבֹוׁש ְוֹלא ִנָּכֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד:

כשחל בשבת מוסיפים:

ַהָּגדֹול  ַהַּׁשָּבת  ַהְּׁשִביִעי  יֹום  ּוְבִמְצַות  ְּבִמְצֹוֶתיָך  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ְוַהֲחִליֵצנּו  ְרֵצה 

ְוַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ִּכי יֹום ֶזה ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ְלָפֶניָך ִלְׁשָּבת ּבֹו ְוָלנּוַח ּבֹו ְּבַאֲהָבה 

ְּכִמְצַות ְרצֹוֶנָך ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח ָלנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶׁשֹּלא ְתֵהא ָצָרה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ְּביֹום 

ְמנּוָחֵתנּו ְוַהְרֵאנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְּבֶנָחַמת ִצּיֹון ִעיֶרָך ּוְבִבְנַין ְירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁשָך ִּכי 

ַאָּתה הּוא ַּבַעל ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהֶּנָחמֹות:

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו
ִזְכרֹוֵננּו  ְוִיָּזֵכר  ְוִיָּפֵקד  ְוִיָּׁשַמע  ְוֵיָרֶצה  ְוֵיָרֶאה  ְוַיִּגיַע  ְוָיֹבא  ַיֲעֶלה 
ְוִזְכרֹון  ַעְבֶּדָך  ָּדִוד  ֶּבן  ָמִׁשיַח  ְוִזְכרֹון  ֲאבֹוֵתינּו  ְוִזְכרֹון  ּוִפְקדֹוֵננּו 
ְלָפֶניָך,  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ַעְּמָך  ָּכל  ְוִזְכרֹון  ָקְדֶׁשָך  ִעיר  ְירּוָׁשַלִים 
ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ְלטֹוָבה   ִלְפֵליָטה 
בֹו  ּוָפְקֵדנּו  ְלטֹוָבה,  ּבֹו  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ָזְכֵרנּו  ַהֶּזה.  ַהִּזָּכרֹון   ְּביֹום 
ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ּוִבְדַבר  )טֹוִבים(.  ְלַחִּיים  בֹו  ְוהֹוִׁשיֵענּו   ִלְבָרָכה, 
חּוס ְוָחֵּננּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִׁשיֵענּו ִּכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו ִּכי ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון 

ְוַרחּום ָאָּתה:
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ּוְבֵנה ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש
 ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי
ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו ְירּוָׁשָלִים. ָאֵמן:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
ָהֵאל ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַאִּדיֵרנּו ּבֹוְרֵאנּו ּגֹוֲאֵלנּו יֹוְצֵרנּו ְקדֹוֵׁשנּו ְקדֹוׁש 

ַיֲעֹקב רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיְׂשָרֵאל ַהֶּמֶלְך ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב ַלּכֹל ֶׁשְּבָכל יֹום 

ָויֹום הּוא ֵהִטיב הּוא ֵמִטיב הּוא ֵייִטיב ָלנּו הּוא ְּגָמָלנּו הּוא ּגֹוְמֵלנּו 

ְוַהְצָלָחה  ַהָּצָלה  ּוְלֶרַוח  ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ָלַעד  ִיְגְמֵלנּו  הּוא 

ְּבָרָכה ִויׁשּוָעה ֶנָחָמה ַּפְרָנָסה ְוַכְלָּכָלה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום ְוָכל 

טֹוב ּוִמָּכל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְּסֵרנּו:

האורח מוסיף ברכה זו

ָּבעֹוָלם  ְוֹלא  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ֹלא  ַהַּבִית  ַּבַעל  ִיָּכֶלם  ְוֹלא  ְיבֹוׁש  ֶׁשֹּלא  ָרצֹון  ְיִהי 

ִיְׁשלֹוט  ְוֹלא  ָלִעיר,  ּוְקרֹוִבים  ְנָכָסיו מּוְצָלִחים  ְוִיְהיּו  ְנָכָסיו,  ְּבכֹל  ְוַיְצִליַח  ַהָּבא, 

ֵמַעָּתה  ָעוֹון,  ְוִהְרהּור  ֵחְטא  ְדַבר  ְלָפָניו ׁשּום  ִיְזַדֵּקק  ְוַאל  ָיָדיו,  ְּבַמֲעֶׂשה  ָׂשָטן 

ְוַעד עֹוָלם.

ָהַרֲחָמן ה' הרחום הּוא ִיְמֹלְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד.
ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָּבַרְך ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

ּוְלֵנַצח  ָלַעד  ָּבנּו  ְוִיְתָּפַאר  ּדֹוִרים  ְלדֹור  ִיְׁשַּתַּבח  הּוא  ָהַרֲחָמן 
ְנָצִחים ְוִיְתַהַּדר ָּבנּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.

ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְּבָכבֹוד.
ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשּבֹור יסיר את ֻעֵּלנּו עול שיעבוד הגוים ֵמַעל ַצָּואֵרנּו ְוהּוא 

יֹוִליֵכנּו )ְמֵהָרה( קֹוְמִמּיּות בקומה זקופה ְלַאְרֵצנּו.

ֶזה  ֻׁשְלָחן  ְוַעל  ַהֶּזה  ַּבַּבִית  ְמֻרָּבה  ְּבָרָכה  ָלנּו  ִיְׁשַלח  ָהַרֲחָמן הּוא 
ֶׁשָאַכְלנּו ָעָליו.
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ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַלח ָלנּו ֵאת ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָזכּור ַלּטֹוב ִויַבֶּׂשר ָלנּו 
ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות.

ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת )ָאִבי מֹוִרי( ַּבַעל ַהַּבִית ַהֶּזה ְוֶאת )ִאִּמי מֹוָרִתי( 
ַּבֲעַלת ַהַּבִית ַהֶּזה. אֹוָתם ְוֶאת ֵּביָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלֶהם.

ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך אֹוִתי )ְוֶאת ִאְׁשִּתי / ַּבֲעִלי ְוֶאת ַזְרִעי( ְוָכל ֲאֶׁשר ִלי. 
ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשִּנְתָּבְרכּו  ְּכמֹו  ָלנּו  ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוֶאת  אֹוָתנּו 
ְׁשֵלָמה  ִּבְבָרָכה  ַיַחד  ֻּכָּלנּו  אֹוָתנּו  ְיָבֵרְך  ֵּכן  ֹּכל,  ִמֹּכל  ַּבֹּכל  ְוַיֲעֹקב 

ְוֹנאַמר ָאֵמן:

ַּבָמרֹום ְיַלְּמדּו
ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות ֶׁשְּתֵהא ְלִמְׁשֶמֶרת ָׁשלֹום 
ְוִנָּׂשא ונקבל ְבָרָכה ֵמֵאת ְיָי ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ִיְׁשֵענּו 

ְוִנְמָצא ֵחן ְוֵׂשֶכל טֹוב ְּבֵעיֵני ֱאֹלִהים ְוָאָדם:

בשבת מוסיפים: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת ּוְמנּוָחה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלִמים:

ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחֵּדׁש ָעֵלינּו

ֶאת ַהָּׁשָנה ַהֹּזאת ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה:
ַהָּבא.  ָהעֹוָלם  ּוְלַחֵּיי  ַהָּמִׁשיַח  ִלימֹות  ְיַזֵּכנּו  הּוא  ָהַרֲחָמן 
 ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו שעשית למלך ישראל ְוֹעֶׂשה ֶחֶסד ִלִ גדולות הן  ִמְגֹּדל
ְמִׁשיחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: ֹעֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא 

ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ְיראּו ֶאת ְיָי ְקדָֹׁשיו עבדי ה' תהיו יראים רק מהקדוש ברוך הוא,
 ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: הנה ְּכִפיִרים אנשים החזקים כאריות ָרׁשּו נהיו עניים  ִּכי שהרי
ְיָי המתפללים ובוטחים בקדוש ברוך הוא ֹלא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב:  ְוָרֵעבּו, אבל ְודְֹרֵׁשי 
הֹודּו ַלְיָי ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי 
ָרצֹון כפי רצונו וצורכו: ָּברּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּבְיָי ְוָהָיה ְיָי ִמְבַטחֹו: ַנַער 
ְיָי  ָלֶחם:  ְמַבֵקׁש  ְוַזְרעֹו  ֶנֱעָזב  ַצִּדיק  ָרִאיִתי  ְוֹלא  ָזַקְנִּתי  ַּגם  ָהִייִתי 

עֹז כח ְלַעּמֹו ִיֵּתן ְיָי ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום:

כאשר ברכת המזון נאמרה על כוס יין המזמן כעת מברך על הכוס:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן:
ישתה לפחות שיעור "מלוא לוגמיו" בבת אחת בלא להפסיק באמצע, כלומר 

שישתה כמות יין שכאשר מסלקה לצד אחד של פיו, אותו הצד יהא נראה מלא 

לברך  שיוכל  כדי  'רביעית'  לשתות  ועדיף  רביעית'(,  'רוב  הוא  השיעור  בינוני  )באדם 

לאחר מכן ברכה אחרונה על היין לכל הדעות. שתה פחות מ'רביעית' לא יברך 

ברכה אחרונה:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
ּוְרָחָבה  טֹוָבה  ֶחְמָּדה  ֶאֶרץ  ְוַעל  ַהָּׂשֶדה  ְּתנּוַבת  ְוַעל  ַהֶּגֶפן  ְּפִרי  ְוַעל  ַהֶּגֶפן  ַעל 

ֶׁשָרִציָת ְוִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאכֹל ִמִּפְרָיּה ְוִלְׂשּבַֹע ִמּטּוָבּה. ַרֶחם )ָנא( ְיָי ֱאֹלֵהינּו 

ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך ְוַעל ִמְזַּבֲחָך ְוַעל 

ְוַׂשְּמֵחנּו  ְלתֹוָכּה  ְוַהֲעֵלנּו  ְּבָיֵמינּו  ִּבְמֵהָרה  ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  ְירּוָׁשַלִים  ּוְבֵנה  ֵהיָכֶלָך. 

ְּבִבְנָיָנּה ְונֹאַכל ִמִּפְרָיּה ְוִנְׂשַּבע ִמּטּוָבּה ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה. )בשבת: 

טֹוב  ְיָי  ַאָּתה  ִּכי  ַהֶּזה:  ַהִּזָּכרֹון  ְּביֹום  ְלטֹוָבה  ְוָזְכֵרנּו  ַהֶּזה(  ַהַּׁשָּבת  ְּביֹום  ְוַהֲחִליֵצנּו  ּוְרֵצה 

ּוֵמיִטיב ַלּכֹל ְונֹוֶדה ְלָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְּפִרי ַהָּגֶפן. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל 

ְּפִרי ַּגְפָנּה )ואם היין יוצר מפרות חו"ל אומר ְוַעל ְּפִרי ַהָּגֶפן(:
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עדותברכת המזון
המזרח

נוהגים לומר מזמור "למנצח בנגינות" )תהלים סז( ופסוקים אלו לפני ברכת המזון

ֲאָבְרָכה ֶאת ְיָי ְּבָכל ֵעת ָּתִמיד ְּתִהָּלתֹו ְּבִפי: סֹוף ָּדָבר ַהּכֹל ִנְׁשָמע ֶאת ָהֱאֹלִהים 

ְיָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ְׁשֹמר ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם: ְּתִהַּלת ְיָי ְיַדֵּבר ִּפי ִויָבֵרְך ָּכל ָּבָׂשר ֵׁשם 

ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה: ַוְיַדֵּבר ֵאַלי ֶזה 

ַהֻּׁשְלָחן ֲאֶׁשר ִלְפֵני ְיָי: 

 ְוִנְבִריְך ונברך ְלַמְלָּכא ִעָּלָאה ַקִּדיָׁשא למלך עליון הקדוש ן תן לנו אומר המזמן: ַהב ׂלַ

המסובים עונים: ָׁשַמִים כלומר גם בשמים מסכים שתזמן:

אומר המזמן: ִּבְרׁשּות ַמְלָּכא ִעָּלָאה ַקִּדיָׁשא, )בשבת יוסיף:ּוִבְרׁשּות ַׁשָּבת ַמְלְּכָתא(. 

ּוִבְרׁשּות    ַקִּדיָׁשא הקדוש.   אותנו ֻאְׁשִּפיָזא המארח  טוב  ָטָבא היום  יֹוָמא  ּוִבְרׁשּות 

מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי, ּוִבְרׁשּוְתֶכם, ְנָבֵרְך )כשיש עשרה מוסיפים- ֱאֹלֵהינּו( ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו:

והמסובים עונים: ָּברּוְך )בעשרה מוסיפים- ֱאֹלֵהינּו( ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו:

והמזמן חוזר: ָּברּוְך )בעשרה מוסיפים- ֱאֹלֵהינּו( ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,
ְּבֵריַוח  ְּבֶחֶסד  ְּבֵחן  ְּבטּובֹו  ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ְוֶאת  אֹוָתנּו  ַהָּזן  ָהֵאל 
ּוְבטּובֹו  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ָּבָׂשר.  ְלָכל  ֶלֶחם  ֹנֵתן  ַרִּבים  ּוְבַרֲחִמים 
ַהָּגדֹול ָּתִמיד ֹלא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. 
ִּכי הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל ְוֻׁשְלָחנֹו ָערּוְך ַלּכֹל ְוִהְתִקין ִמְחָיה ּוָמזֹון 
ְלָכל ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶׁשר ָּבָרא ְבַרֲחָמיו ּוְברֹוב ֲחָסָדיו ָּכָאמּור. ּפֹוֵתַח ֶאת 

ָיֶדָך. ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ַהָּזן ֶאת ַהּכֹל: 

נֹוֶדה ְלָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו
ְותֹוָרה  ְּבִרית  ּוְרָחָבה  ֶחְמָדה טֹוָבה  ֶאֶרץ  ַלֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשִהְנַחְלָּת  ַעל 
ִמֵּבית  ּוְפִדיָתנּו  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ֶׁשהֹוֵצאָתנּו  ַעל  ּוָמזֹון.  ַחִּיים 
ֶׁשִּלַּמְדָּתנּו.  ְוַעל ּתֹוָרְתָך  ִּבְבָׂשֵרנּו.  ֶׁשָחַתְמָּת  ְּבִריְתָך  ְוַעל  ֲעָבִדים. 
ְוַעל ֻחֵּקי ְרצֹוָנְך ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו. ְוַעל ַחִּיים ּוָמזֹון ֶׁשַאָּתה ָזן ּוְמַפְרֵנס 

אֹוָתנּו: 

)ְו( ַעל ַהּכֹל ְיָי ֱאֹלֵהינּו
ְוָׂשָבְעָּת.  ְוָאַכְלָּת  ָּכָאמּור  ְׁשָמְך  ֶאת  ּוְמָבְרִכים  ָלְך  מֹוִדים  ֲאַנְחנּו 
ָּברּוְך  -ָלְך:  ָנַתן  ֲאֶׁשר  ַהּטֹוָבה  ָהָאֶרץ  ַעל  ֱאֹלֶהיָך  ְיָי  ֶאת  ּוֵבַרְכָּת 

ַאָּתה ְיָי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָּמזֹון: 

ַרֵחם ְיָי ֱאֹלֵהינּו
ָעֵלינּו ְוַעל ִיְׂשָרֵאל ַעָּמְך. ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיָרְך. ְוַעל ַהר ִצּיֹון ִמְׁשַּכן 
ַהָּגדֹול  ַהַּבִית  ְוַעל  ְּדִביָרְך.  ְוַעל  ְמעֹוָנְך.  ְוַעל  ֵהיָכָלְך.  ְוַעל  ְּכבֹוָדְך 
ְוַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּנְקָרא ִׁשְמָך ָעָליו. ָאִבינּו ְרֵענּו זּוֵננּו. ַּפְרְנֵסנּו ַּכְלְּכֵלנּו. 
ְיָי  ַּתְצִריֵכנּו  ַאל  ְוָנא  ָצרֹוֵתינּו.  ִמָּכל  ְמֵהָרה  ָלנּו  ַהְרַוח  ַהְרִויֵחנּו 
ְלָיְדָך  ֶאָּלא  ַהְלָוָאָתם.  ִליֵדי  ְוֹלא  ָוָדם.  ָּבָׂשר  ַמְּתנֹות  ִליֵדי  ֱאֹלֵהינּו 
ֵנבֹוׁש  ֶׁשֹּלא  ָרצֹון  ְיִהי  ְוַהְּפתּוָחה.  ָהֲעִׁשיָרה  ְוָהְרָחָבה.  ַהְּמֵלָאה 
ִנָּכֵלם ְלעֹוָלם ַהָּבא. ּוַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיָחְך  ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ְוֹלא 

ַּתֲחִזיֶרָּנה ִלְמקֹוָמּה ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו: 
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בשבת אומרים: 

ַהָּגדֹול  ַהַּׁשָּבת  ַהְּׁשִביִעי.  יֹום  ּוְבִמְצַות  ְּבִמְצֹוֶתיָך  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ְוַהֲחִליֵצנּו  ְרֵצה 

ְוַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ִּכי יֹום ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ִמְּלָפֶניָך. ִנְׁשּבֹות ּבֹו ְוָננּוַח ּבֹו ְוִנְתַעֵּנג ּבֹו 

ְוַהְרֵאנּו ְּבֶנָחַמת ִצּיֹון  ְוָיגֹון ְּביֹום ְמנּוָחֵתנּו.  ְוַאל ְּתִהי ָצָרה  ְּכִמְצַות ֻחֵּקי ְרצֹוָנְך. 

ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ִּכי ַאָּתה הּוא ַּבַעל ַהֶּנָחמֹות ַוֲהַגם ֶׁשָאַכְלנּו ְוָׁשִתינּו ָחְרַּבן ֵּביְתָך 

ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ֹלא ָׁשַכְחנּו. ַאל ִּתְׁשָּכֵחנּו ָלֶנַצח ְוַאל ִּתְזָנֵחנּו ָלַעד ִּכי ֵאל ֶמֶלְך 

ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ָאָּתה: 

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו
ִזְכרֹוֵננּו  ְוִיָּזֵכר  ְוִיָּפֵקד  ְוִיָּׁשַמע  ְוֵיָרֶצה  ְוֵיָרֶאה  ְוַיִּגיַע  ְוָיֹבא  ַיֲעֶלה 
ָּדִוד  ֶּבן  ָמִׁשיַח  ְוִזְכרֹון  ִעיָרְך.  ְירּוָׁשַלִים  ִזְכרֹון  ֲאבֹוֵתינּו.  ְוִזְכרֹון 
ְלטֹוָבה.  ִלְפֵליָטה  ְלָפֶניָך  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ַעְּמָך  ָּכל  ְוִזְכרֹון  ַעְבָּדְך. 
ְלֵחן ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים. ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום. ְּביֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה 
ָזְכֵרנּו  ְּביֹום טֹוב ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהֶּזה. ְלַרֵחם ּבֹו ָעֵלינּו ּוְלהֹוִׁשיֵענּו. 
ְלַחִּיים  בֹו  ְוהֹוִׁשיֵענּו  ִלְבָרָכה.  ּבֹו  ּוָפְקֵדנּו  ְלטֹוָבה.  ּבֹו  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי 
ָעֵלינּו.  ְוַרֵחם  ַוֲחמֹול  ְוָחֵּננּו  חּוס  ְוַרֲחִמים.  ְיׁשּוָעה  ִּבְדַבר  טֹוִבים. 

ְוהֹוִׁשיֵענּו ִּכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו. ִּכי ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה: 
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ְוִתְבֶנה ְירּוָׁשלִים ִעיָרְך ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו:
ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ּבֹוֵנה ְירּוָׁשלִים ואומר בלחש ָאֵמן: 

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ָלַעד,
ְקדֹוׁש  ְקדֹוֵׁשנּו.  ּגֹוֲאֵלנּו.  ּבֹוְרֵאנּו.  ַאִּדיֵרנּו.  ַמְלֵּכנּו  ָאִבינּו  ָהֵאל 
ַלּכֹל. ֶׁשְּבָכל- ְוַהֵּמִטיב  ַהֶּמֶלְך ַהּטֹוב  ִיְׂשָרֵאל.  ַיֲעֹקב. רֹוֵענּו רֹוֵעה 
הּוא  ָלנּו.  ֵייִטיב  הּוא  ָלנּו.  ֵמִטיב  הּוא  ָלנּו.  ֵהִטיב  הּוא  ָויֹום  יֹום 

ְוֵריַוח  ְוַרֲחִמים  ָוֶחֶסד  ֵחן  ָלַעד  ִיְגְמֵלנּו  הּוא  גֹוְמֵלנּו.  הּוא  ְגָמָלנּו. 
ְוַהָּצָלה ְוָכל-טֹוב: יענו אמן. 

ָהַרֲחָמן ה' הרחום הּוא ִיְׁשַּתַּבח ַעל ִּכֵּסא ְכבֹודֹו: 
ְלדֹור  ָּבנּו  ִיְׁשַּתַּבח  הּוא  ָהַרֲחָמן  ּוָבָאֶרץ:  ַּבָּׁשַמִים  ִיְׁשַּתַּבח  הּוא  ָהַרֲחָמן 

ּדֹוִרים: ָהַרֲחָמן הּוא ֶקֶרן ישועה ְלַעּמֹו ָיִרים: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָּפַאר ָּבנּו ָלֶנַצח 

ְנָצִחים: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְּבָכבֹוד ְוֹלא ְבִבּזּוי, ְּבֶהֵּתר ְוֹלא ְבִאּסּור, ְּבַנַחת 

ְּבָרָכה  ִיְׁשַלח  הּוא  ָהַרֲחָמן  ֵּביֵנינּו:  ָׁשלֹום  ִיֵּתן  הּוא  ָהַרֲחָמן  ְבָצַער:  ְוֹלא 

ְרָוָחה ְוַהְצָלָחה ְּבָכל ַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְצִליַח ֶאת ְּדָרֵכינּו: ָהַרֲחָמן 

ְמֵהָרה  יֹוִליֵכנּו  ָהַרֲחָמן הּוא  ַצָּואֵרנּו:  ֵמַעל  ְמֵהָרה  ָּגלּות  ִיְׁשּבֹור עֹול  הּוא 

ִיְרָּפֵאנּו ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְרפּוַאת  ָהַרֲחָמן הּוא  ְלַאְרֵצנּו:  קֹוְמִמּיּות בקומה זקופה 

ַהֶּנֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפַּתח ָלנּו ֶאת ָידֹו ָהְרָחָבה: ָהַרֲחָמן הּוא 

ְיָבֵרְך ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמֶּמּנּו ִּבְׁשמֹו ַהָּגדֹול ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם 

ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ַּבּכֹל ִמּכֹל ּכֹל. ֵּכן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ַיַחד ְּבָרָכה ְׁשֵלָמה. ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון 

ְוֹנאַמר ָאֵמן: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפרֹוׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹומֹו ויגן עלינו: 

בשבת ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו עֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת ּוְמנּוָחה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלִמים: 

ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו ְליֹום ֶׁשֻּכּלֹו טֹוב:

ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחֵּדׁש ָעֵלינּו
ֶאת ַהָּׁשָנה ַהֹּזאת ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה:

ָהַרֲחָמן הּוא ִיַּטע יקבע את ּתֹוָרתֹו ְוַאֲהָבתֹו ְּבִלֵּבנּו ְוִתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל 
ָּפֵנינּו ְלִבְלִּתי ֶנֱחָטא. ְוִיְהיּו ָכל-ַמֲעֵׂשינּו ְלֵׁשם ָׁשָמִים: 
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ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ַהֶּזה ֶׁשָאַכְלנּו ָעָליו ִויַסֵּדר ּבֹו ָּכל ַמֲעַדֵּני עֹוָלם 

ְוִיְהֶיה ְּכֻׁשְלָחנֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָּכל ָרֵעב ִמֶּמּנּו ֹיאַכל, ְוָכל ָצֵמא ִמֶּמּנּו ִיְׁשֶּתה. 

ְוַאל ֶיְחַסר ִמֶּמּנּו ָּכל טּוב ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים, ָאֵמן:

ְוִאְׁשּתֹו  ּוָבָניו  הּוא  ַהֹּזאת.  ַהְּסֻעָּדה  ּוַבַעל  ַהֶּזה  ַהַּבִית  ַּבַעל  ְיָבֵרְך  הּוא  ָהַרֲחָמן 

ְוָכל ֲאֶׁשר לֹו. ְּבָבִנים ֶׁשִּיְחיּו. ּוִבְנָכִסים ֶׁשִּיְרּבּו. ָּבֵרְך ְיָי ֵחילֹו ּופַֹעל ָיָדיו ִּתְרֶצה. 

ְלָפֵנינּו  ְוֹלא  ְלָפָניו  ִיְזַּדֵּקק  ְוַאל  ָלִעיר.  ּוְקרֹוִבים  ֻמְצָלִחים  ּוְנָכֵסינּו  ְנָכָסיו  ְוִיְהיּו 

ׁשּום ְּדַבר ֵחְטא ְוִהְרהּור ָעֹון. ָׂשׂש ְוָׂשֵמַח ָּכל ַהָּיִמים ְּבעֶֹׁשר ְוָכבֹוד ֵמַעָּתה ְוַעד 

עֹוָלם. ֹלא ֵיבֹוׁש ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוֹלא ִיָּכֵלם ְלעֹוָלם ַהָּבא. ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון:

ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחֵּיינּו ִויַזֵּכנּו ִויָקְרֵבנּו ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח 
ּוְלִבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּוְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא. 

 ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו שעשית למלך ישראל ִמְגּדֹל גדולות הן
ְּכִפיִרים אנשים  ַעד-עֹוָלם: הנה  ּוְלַזְרעֹו  ְלָדִוד  ִלְמִׁשיחֹו  ְועֶֹׂשה-ֶחֶסד 
בקדוש  ובוטחים  ְיָי המתפללים  ְודְֹרֵׁשי  ְוָרֵעבּו, אבל  עניים  ָרׁשּו נהיו  כאריות  החזקים 

ָרִאיִתי  ְוֹלא  ַּגם-ָזַקְנִּתי  ָהִייִתי  ַנַער  טֹוב:  ָכל  ַיְחְסרּו  ֹלא  הוא  ברוך 

חֹוֵנן נותן בחינם  ַהּיֹום  ָּכל  ְמַבֵּקׁש-ָלֶחם: אלא הצדיק  ְוַזְרעֹו  ֶנֱעָזב.  ַצִּדיק 
ּוַמְלֶוה לאחרים ְוַזְרעֹו יהיה ִלְבָרָכה: ַמה ֶּׁשָאַכְלנּו ִיְהֶיה ְלָׂשְבָעה. ּוַמה 
ְּכִדְכִתיב  ִלְבָרָכה  ִיְהֶיה  ֶּׁשהֹוַתְרנּו  ּוַמה  ִלְרפּוָאה.  ִיְהֶיה  ֶּׁשָּׁשִתינּו 
)מלכים ב' ד, מד( ַוִּיֵּתן משרת אלישע הנביא ִלְפֵניֶהם לפני התלמידים לחם אחד ונתברך 
הלחם ַוֹּיאְכלּו ַוּיֹוִתרּו ִּכְדַבר ְיָי: ְּברּוִכים ַאֶּתם ַליֹהָוה. עֹוֵׂשה ָׁשַמִים 

ְיָי עֹז כח  ְיָי ִמְבָטחֹו:  ְוָהָיה  ַּביֹהָוה.  ִיְבַטח  ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר  ָוָאֶרץ: ָּברּוְך 
ְלַעּמֹו ִיֵּתן. ְיָי ְיָבֵרְך ֶאת- ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום: עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא 
ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל-ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:

כאשר ברכת המזון נאמרה על כוס יין המזמן כעת מברך על הכוס:

נוהגים להוסיף לפני הברכה פסוק זה:

ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא. ּוְבֵׁשם ְיָי ֶאְקָרא:
ַסְבִרי ָמָרָנן ועונים:  ְלַחִיּים.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן:
ישתה לפחות שיעור "מלוא לוגמיו" בבת אחת בלא להפסיק באמצע, כלומר 

שישתה כמות יין שכאשר מסלקה לצד אחד של פיו, אותו הצד יהא נראה מלא 

לברך  שיוכל  כדי  'רביעית'  לשתות  ועדיף  רביעית'(,  'רוב  הוא  השיעור  בינוני  )באדם 

לאחר מכן ברכה אחרונה על היין לכל הדעות. שתה פחות מ'רביעית' לא יברך 

ברכה אחרונה:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
ּוְרָחָבה  טֹוָבה  ֶחְמָּדה  ֶאֶרץ  ְוַעל  ַהָּׂשֶדה  ְּתנּוַבת  ְוַעל  ַהֶּגֶפן  ְּפִרי  ְוַעל  ַהֶּגֶפן  ַעל 

ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ַרֵחם  ִמּטּוָבּה.  ְוִלְׂשּבַֹע  ִמִּפְרָיּה  ֶלֱאכֹל  ַלֲאבֹוֵתינּו  ְוִהְנַחְלָּת  ֶׁשָרִציָת 

ָעֵלינּו ְוַעל ִיְׂשָרֵאל ַעָּמְך ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיָרְך ְוַעל ַהר ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוָדְך. ְוַעל 

ְוַהֲעֵלנּו  ְּבָיֵמינּו.  ִּבְמֵהָרה  ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  ְירּוָׁשַלִים  ּוְבֵנה  ֵהיָכָלְך.  ְוַעל  ִמְזָּבָחְך. 

ְלתֹוָכּה. ְוַׂשְּמֵחנּו ְּבִבְנָיָנּה ּוְנָבְרָכְך ָעֶליָה ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה. )בשבת: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו 

ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה( ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְּביֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה, ְּביֹום טֹוב ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהֶּזה: ִּכי 

ַאָּתה טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל. ְונֹוֶדה ְלָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן )על יין של 

ארץ ישראל יאמר: ְּפִרי ַּגְפָנּה(. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן: )על יין של ארץ 

ישראל יאמר: ְּפִרי ַּגְפָנּה(
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 דין מי ששכח להזכיר בברכת המזון
'יעלה ויבא' או 'רצה' כשחל בשבת

שכח לומר 'יעלה ויבא', אם נזכר קודם שאמר 'ברך אתה ה' ', חוזר לומר את נוסח 'יעלה 
ויבא', וממשיך 'ובנה ירושלים' וכו'. אם נזכר לאחר שאמר 'ברוך אתה ה' ', יסיים מיד 'למדני 
חוקיך', )שהוא פסוק מספר תהילים קיט, יב, וא"כ נמצא שאמר פסוק זה, ולא אמר את שם 
ה' לבטלה(, ויחזור לומר 'יעלה ויבא' וממשיך 'ובנה ירושלים' וכו'. לא נזכר עד שאמר 'ברוך 
אתה ה' בונה', יסיים הברכה, ואומר אחר כך את נוסח 'הברכה המתקנת' )ראה להלן(. ועדות 
המזרח אומרים רק ברוך אשר נתן וכו' בלי הזכרת שם ה', וכן בהמשך ברוך מקדש ישראל 

וכו'. וממשיך כרגיל.

וממשיך את ברכת המזון  חוזר,  אינו  'ברוך',  ואמר  אם התחיל כבר את הברכה הבאה 
כרגיל. ויש הסוברים שגם אם התחיל כבר את הברכה הבאה, ואמר "ברוך אתה ה' אלהינו 
מלך העולם" ונזכר ששכח 'יעלה ויבא', ימשיך את נוסח הברכה המתקנת "אשר נתן ימים" 
ברכת  את  וממשיך  חוזר,  אינו  "האל",  ואמר  הברכה  נוסח  את  המשיך  כבר  אם  אבל  וכו'. 

המזון כרגיל.

כשחל ראש השנה בשבת ושכח לומר 'רצה', אם נזכר קודם שאמר 'ברך אתה ה' ', חוזר 
לומר את נוסח 'רצה' וממשיך 'ובנה ירושלים' וכו'. אם נזכר לאחר שאמר 'ברוך אתה ה' ', 
יסיים מיד 'למדני חוקיך', ויחזור לומר 'רצה' וממשיך 'ובנה ירושלים' וכו'. לא נזכר עד שאמר 
'ברוך אתה ה' בונה', יסיים הברכה ואומר אח"כ את נוסח 'הברכה המתקנת' )ראה להלן( 
וממשיך כרגיל. אם התחיל כבר את הברכה הבאה, בשתי הסעודות הראשונות )הסעודה 
בליל שבת והסעודה הראשונה ביום, שיש בהם חובה לאכול פת( חוזר לתחילת ברכת המזון, 
ובשאר הסעודות אינו חוזר, וממשיך את ברכת המזון כרגיל. ויש הסוברים שגם אם התחיל 
כבר את הברכה הבאה, ואמר "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם" ונזכר ששכח 'רצה', ימשיך 
את נוסח הברכה המתקנת "אשר נתן שבתות" וכו'. ורק אם כבר המשיך את נוסח הברכה 

ואמר "האל", חוזר לתחילת ברכת המזון בשתי הסעודות הראשונות.

נוסח הברכה המתקנת
שכח לומר 'יעלה ויבא' אומר:

ָּברּוְך ]ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם[ ֲאֶׁשר ָנַתן ָיִמים טֹוִבים ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל 

ֶאת יֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה: ָּברּוְך ]ַאָּתה ְיהָֹוה[ ְמַקֵּדׁש ִיְׂשָרֵאל ְויֹום ַהִּזָּכרֹון:

כשחל ראש השנה בשבת ושכח לומר 'יעלה ויבא' ו'רצה' אומר:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָנַתן ַׁשָּבתֹות ִלְמנּוָחה ְלַעּמֹו 
ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲהָבה ְלאֹות ְוִלְבִרית ְוָיִמים טֹוִבים ְלִיְׂשָרֵאל ֶאת יֹום ַהִּזָּכרֹון 

ַהֶּזה: ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת ְוִיְׂשָרֵאל ְויֹום ַהִּזָּכרֹון:

כשחל ראש השנה בשבת ושכח לומר רק 'רצה' אומר: 

ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָנַתן ַׁשָּבתֹות ִלְמנּוָחה ְלַעּמֹו 
ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲהָבה ְלאֹות ְוִלְבִרית: ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת:


