Center for Religious Affairs in the Diaspora

רח' המלך ג'ורג'  ,48ת.ד ,92 .ירושלים 91000
48 King George St., P.O.B. 92 Jerusalem 91000
טל'  Tel. +972-2-6202459/309פקס Fax. +972-2-6202552
ish@wzo.org.il
www.ruchani.org.il

עברית

World Zionist Organization
Center for Religious Affairs in the Diaspora

סדר
ראש
השנה
בברכת
כתיבה וחתימה טובה
ושנה טובה
הרב יחיאל וסרמן
ראש המערך

יצחק שטיגליץ
מנהל המערך

תקעו בחודש שופר

World Zionist Organization

המערך לשירותים רוחניים בתפוצות

חגנו כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקוב

המערך לשירותים רוחניים בתפוצות

ההסתדרות הציונית העולמית

בכסה ליום חגנו כי חוק לישראל

ההסתדרות הציונית העולמית

הוא משפט לאלוהי יעקוב

תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו כי

תקעו בחודש שופר בכסה ליום

קידוש לליל ראש השנה

סדר ראש השנה

לוקח הכוס ומקדש מעומד
בשבת מתחילים מכאן

בשני הלילות של ר"ה ינהג כסדר הזה

ישׁי וַ יְכֻ לּו הַ ָשׁ ַמיִם וְהָ ָארֶ ץ וְכָ ל צְ בָ ָאם :וַ יַכְ ל ֱאֹלהִ ים ַּביֹום הַ ְשׁבִ יעִ י ְמלַ אכְ ּתֹו
יֹום ַה ִשׁ ִ
ֲא ֶשר עָ ָשׂה :וַ י ְִשׁ ֹּבת ַּביֹום הַ ְשׁבִ יעִ י ִמ ָּכל ְמלַ אכְ ּתֹו ֲא ֶשׁר עָ ָשׂה :וַ יְבָ רֵ ְך ֱאֹלהִ ים ֶאת יֹום הַ ְשׁבִ יעִ י
ל-מלַ אכְ ּתֹו ֲא ֶשׁר ָּברָ א ֱאֹלהִ ים לַ עֲ שֹׂות:
וַ יְקַ ֵּדשׁ אֹתֹוִּ ,כי בֹו ָשבַ ת ִמ ָּכ ְ

תפוח

Apple

ָּברּוך ָא ָּתה ְי ָי ֱאֹלהֵ ינּו ֶמלֶ ְך הָ עֹולָ ם ,בֹּורֵ א פְ רִ י הָ עֵ ץ:
טועם ואומר:

יְהִ י רָ צֹון ִמלְ פָ נֶ יָך ְי ָי ֱאֹלהֵ ינּו וְ ְאֹלהֵ י ֲאב ֵֹותינּו

בחול מתחילים מכאן
הנוהגים בנוסח עדות המזרח יאמרו גם המוקף בסוגריים
אשי חָ דְ ׁ ֵשיכֶ ם ְּותקַ עְ ֶּתם ַּבחֲ צֹצְ רֹת
(ּובְ יֹום ִש ְׂמחַ ְתכֶ ם ּובְ מֹועֲ דֵ יכֶ ם ּובְ רָ ׁ ֵ
ֹֹלתיכֶ ם וְ עַ ל זִבְ חֵ י ׁ ַשלְ ֵמיכֶ ם וְ הָ יּו לָ כֶ ם לְ ָּזִכרֹון לִ פְ נֵ י ֱאֹלהֵ יכֶ ם ֲאנִ י ְי ָי ֱאֹלהֵ יכֶ ם):
עַ ל ע ֵ
ַסבְּ רִ י ָמרָ נָ ן ְָורבָּ נָ ן וְרָ ּב ַֹותי:

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ,בֹּורֵ א פְּ רִ י ַהגָ פֶ ן:
ָּברּוְך ָא ָּתה ְי ָי ֱא ֵ

ָּברּוְך ָא ָּתה ְי ָי ֱאֹלהֵ ינּו ֶמלֶ ְך הָ עֹולָ םֲ ,א ֶשׁר ָּבחַ ר ָּבנּו ִמ ָּכל עַ ם ,וְ ר ְֹומ ָמנּו ִמ ָּכל לָ שֹׁון ,וְקִ דְ ָשׁנּו
וַת ֵּתן לָ נּו ְי ָי ֱאלֹוהֵ ינּו ְּב ַאהֲ בָ ה ֶאת יֹום (הַ ַשׁ ָּבת הַ זֶה וְ ֶאת יֹום) הַ ִָּזִכרֹון הַ זֶּה (בשבתְִ :זכרֹון
ְּב ִמצְ ו ָֹתיוִּ .
ְּתרּועָ ה) יֹום ְּתרּועָ ה (בשבתְּ :ב ַאהֲ בָ ה) ִמקְ רָ א קֹדֶ שֵֶׁ ,זֶכר לְ יְצִ ַיאת ִמצְ רָ יִם.
ִּכי ָּבנּו ָּבחַ רְ ָּת וְ א ָֹּותנּו קִ דָ ְשׁ ָּת ִמ ָּכל הָ עַ ִמיםּ ,ודְ בָ רְ ָך ֱא ֶמת וְקַ יָם לָ עַ ד.
ָּברּוְך ַא ָּתה ְי ָי ֶמלֶ ך עַ ל ֹּכל הָ ָארֶ ץְ ,מקַ דֵ שׁ (הַ ַשׁ ָּבת וְ) י ְִִשׂרָ ֶאל וְ יֹום הַ ִָּזִכרֹון:

קודם יאמר

Pomme

ּומתּוקָ ה (כָּ דְ בָ שׁ) :ויאכל
ְשׁ ִּת ְתחַ דֵ שׁ עָ לֵ ינּו ָשׁנָ ה טֹובָ ה ְ

Lamb's Head

ראש של כבש

קודם יאמר

Tête d'agneau

אם אין לו ראש של כבש יקח ראש של דג ,ויאמר:

יְהִ י רָ צֹון ִמלְ פָ נֶ יָך ְי ָי ֱאֹלהֵ ינּו וְ ְאֹלהֵ י ֲאב ֵֹותינּו ֶשׁנִ הְ יֶה לְ רֹאשׁ וְ ֹלא לְ זָ נָ ב:
אם אוכל ראש כבש מוסיף ואומר:
וְ ִתזְ כּוֹר לָ נ עָ קֶ דָ תוֹ וְ ִאיל ֶשל יִצְ חַ ק ָאבִ ינ בֶּ ן ַאבְ רַ הָ ם ָאבִ ינ עָ לַ יו הָ ָשׁלוֹם :ויאכל

במוצאי שבת מוסיפים

ָּברּוְך ַא ָּתה ְי ָי ֱאלהֵ ינּו ֶמלֶ ְך הָ עוֹלָ ם ּבוֹרֵ א ְמאוֹרֵ י הָ ֵאׁש:
חוֹשְׁךֵּ .בין י ְִשׂרָ ֵאל
ָּברּוְך ַא ָּתה ְי ָי ֱאלהֵ ינּו ֶמלֶ ְך הָ עוֹלָ ם .הַ ַּמבְ ִּדיל ֵּבין קדֶ ׁש לְ חוֹלֵּ .בין אוֹר לְ ֶ
דשׁת יוֹם
דשׁת ַשׁבָּ ת לִ קְ ַ
לָ עַ ִּמיםֵּ .בין יוֹם הַ ְּשׁבִ יעִ י לְ ֵשׁ ֶשׁת י ְֵמי הַ ַּמעֲ ֶשׂהֵּ :בין קְ ַ
טוֹב הִ בְ דָ לְ ָתֶ .וְאת יוֹם הַ ְּשׁבִ יעִ י ִמ ֵשׁ ֶשׁת י ְֵמי הַ ַּמעֲ ֶשׂה הִ קְ דָ ְשׁ ָת וְהִ בְ דָ לְ ָת .וְהִ קְ דָ ְשׁ ָת ֶאת עַ ְמָך
דשׁ ְתָךָּ .ברּוְך ַא ָּתה ְייָ .הַ ַמבְ ִּדיל ֵּבין קדֶ ׁש לְ קדֶ ׁש :
י ְִשׂרָ ֵאל בְּ קְ ַ
גם בליל שני מברכים שהחיינו (ויש המביאים על השולחן פרי חדש לכוון עליו)

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֶ ,שׁ ֶה ֶח ָינּו וְקִ ְָימנּו ְִוְהגִ יעָ נּו לַ ַזְמן ַהזֶ ה:
ָּברּוְך ָא ָּתה ְי ָי ֱא ֵ

Pomegranate

רימון

Swiss Chard

סלק

יֹותנּו ָּכרִ מֹון :ויאכל
יְהִ י רָ צֹון ִמלְ פָ נֶ יָך ְי ָי ֱאֹלהֵ ינּו וְ ְאֹלהֵ י ֲאב ֵֹותינּו ֶשׁיִרְ ּבּו זָ כִ ֵ

יטול ידיו ויברך

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םַ ,המֹוצִ יא לֶ ֶחם ִמן ָה ָארֶ ץ:
ָּברּוְך ָא ָּתה ְי ָי ֱא ֵ
בוצע ,טובל בדבש ,אוכל ומחלק למסובין

קודם יאמר

Blettes

יְהִ י רָ צֹון ִמלְ פָ נֶ יָך ְי ָי ֱאֹלהֵ ינּו וְ ְאֹלהֵ י ֲאב ֵֹותינּו ְשׁי ְִִס ַּתלְ קּו אֹויבֵ נּו וְ שׂוֹנְ ֵאינ
וְ כָ ל ְמבָ קְ ֵשׁי רָ עָ ֵתנּו :ויאכל

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֲ ,א ֶשׁר קִ דְ ָשׁנּו ְּב ִמצְ ו ָֹתיו וְצִ וָ נּו
ָּברּוְך ָא ָּתה ְי ָי ֱא ֵ
עַ ל נְ ִטילַ ת י ַָָדיִם:
(עֵ ינֵי כֹל ֵאלֶ יָך י ְַש ֵּׂברּו וְ ַא ָּתה נ ֵֹותן לָ הֶ ם ֶאת ָאכְ לָ ם ְּבעִ ּתֹוּ :פ ֵֹותחַ ֶאת יָדֶ ָך ַּומ ְש ִּׂביעַ לְ כָ ל חַ י רָ צֹון:
ָּברּוְך ְמקַ דֵ שׁ (הַ ַשׁ ָּבת וְ) י ְִִשׂרָ ֶאל וְ הַ  ְָמנִים):

קודם יאמר

Grenade

Dates

תמרים

קודם יאמר

יְהִ י רָ צֹון ִמלְ פָ נֶ יָך ְי ָי ֱאֹלהֵ ינּו וְ ְאֹלהֵ י ֲאב ֵֹותינּו ֶשׁי ִַּתמּו אֹויבֵ נּו ְושֹנְ ֶאינּו
ֹל-מבַ קְ ֵשׁי רָ עָ ֵתנּו :ויאכל
וכְ ְ

Dattes

