וּנְ ַת ֶּנה ּתֹ ֶקף /ר' אמנון ממגנצא (אשכנז המאה ה)10-
ֱמת.
ׁב ָעלָיו ֶּבא ֶ
ׂא ַמ ְלכו ֶּתךְָ ,וי ִּכוֹן ְּב ֶח ֶסד ִּכ ְס ֶאךָ ,ו ְֵת ֵש
ׁת ַה ּיוֹםִּ ,כי הוּא נורָא ו ְָאיֹם .וּבו ִת ָּנ ֵש
ֻש
וּנְ ַת ֶּנה ּתֹ ֶקף ְקד ַּ
ָעד ,וְכו ֵֹתב וְחו ֵֹתם וְסו ֵֹפר וּמוֹנֶה,
ֵע ו ֵ
יח וְיוֹד ַ
ֱמתִּ ,כי ַא ָּתה הוּא ַדיָּן וּמו ִֹכ ַ
אֶ
ו ְִתזְ ּכֹר ָּכל ַה ִּנְׁש ָּכחוֹת ,ו ְִת ְפ ַּתח ֶאת ֵס ֶפר ַה ִּז ְכרוֹנוֹת ,ו ֵּמ ֵאלָיו י ִָּקרֵא ,וְחו ָֹתם יַד ָּכל ָאדָם ּבו.
ֹאמרוּ:
ֹאחזוּן ְוי ְ
ֵח ֵפזוּן ,ו ְִחיל ו ְּר ָעדָה י ֵ
ׁמע ,ו ַּמ ְל ָא ִכים י ָ
ִש ַ
ַקה י ָּ
ו ְּבׁשו ָֹפר ָּגדוֹל י ִָּת ַקע ,וְקוֹל ְּד ָמ ָמה ד ָּ
ִה ֵּנה יוֹם ַה ִּדיןִ ,ל ְפקֹד ַעל ְצבָא ָמרוֹם ַּב ִּדיןִּ ,כי לֹא יִזְ ּכ ּו ְב ֵעינֶי ָך ַּב ִּדין.
ׁבטוֹ,
ֲביר צֹאנוֹ ַּת ַחת ִש ְ
ַקרַת רו ֶֹעה ֶע ְדרוַֹ ,מע ִ
ַע ְברוּן ְל ָפנֶי ָך ִּכ ְבנֵי ָמרוֹןְּ .כב ָּ
ְוכָל ָּב ֵאי עוֹלָם י ַ
ֶפׁש ָּכל ָחי ,ו ְַת ְח ּתֹ ְך ִק ְצבָה ְלכָל ְּב ִר ּיו ֶֹתיךָ,
ֲביר ו ְִת ְס ּפֹר ו ְִת ְמנֶה ו ְִת ְפקֹד נ ֶ
ֵּכן ַּתע ִ
ו ְִת ְכ ּתֹב ֶאת ְּגזַר ִּדינָם.
ֵח ֵתמוּן.
ְּברֹאׁש ַה ָּׁשנָה ִי ָּכ ֵתבוּן ,ו ְּביוֹם צוֹם ִּכ ּפוּר י ָ
ׁ,
ָאש
ַמיִם ו ִּמי ב ֵ
ַמה ִי ָּברֵאוּןִ ,מי י ְִחיֶה ו ִּמי יָמוּתִ ,מי ְב ִק ּצוֹ ו ִּמי לֹא ְב ִק ּצוִֹ ,מי ב ַּ
ַע ְברוּן ְוכ ָּ
ַּכ ָּמה י ַ
ַס ִקילָה,
יקה ו ִּמי ב ְּ
ַמ ֵּג ָפהִ ,מי ַבחֲנִ ָ
ַעׁש ו ִּמי ב ַּ
ָעב ו ִּמי ַב ָּצ ָמא ִ ,מי ָבר ַ
ַחיָּהִ ,מי ָבר ָ
ַחרֶב ו ִּמי ב ַ
ִמי ב ֶ
ׁפל ו ִּמי יָרוּם.
ִש ֵ
ׁרִ ,מי י ָּ
ֵע ֵש
ֵענִ י ו ִּמי י ָ
ַסרִ ,מי י ָ
ִשלֵו ו ִּמי י ְִתי ָּ
ׁקט ו ִּמי י ִָּטרֵףִ ,מי י ָּׁ
ִש ֵ
ִמי יָנו ַּח ו ִּמי יָנו ַּעִ ,מי י ָּ

ֲב ִירין ֶאת ר ַֹע ַה ְּג ֵזרָה.
ָקה ַמע ִ
ו ְּתׁש ּובָה ו ְּת ִפ ָּלה ו ְּצד ָ
ׁה ִל ְכעֹס וְנו ַֹח ִל ְרצוֹתִּ ,כי לא ַת ְח ּפֹץ ְּבמוֹת ַה ֵּמתִּ ,כי ִאם ְּבׁשוּבו ִמ ַּד ְר ּכוֹ ו ְָחיָה,
ׁמ ָך ֵּכן ְּת ִה ָּל ֶתךָָ ,ק ֶש
ִּכי ְּכ ִש ְ
ֵע י ְִצרָם,
ֱמת ִּכי ַא ָּתה הוּא יו ְֹצרָם ,ו ְַא ָּתה יוֹד ַ
ו ְַעד יוֹם מוֹתוֹ ְּת ַח ֶּכה לוִֹ ,אם יָׁשוּב ִמיַָד ְּת ַק ְּבלוֹ .א ֶ
ַחמוָֹ ,מׁשוּל ְּכ ֶחרֶס ַה ִּנְׁש ָּבר,
ֶע ָפרְּ ,בנ ְַפׁשוֹ י ִָביא ל ְ
ׂר ָודָםָ .אדָם יְסוֹדוֹ ֵמ ָע ָפר וְסוֹפוֹ ל ָ
ִּכי ֵהם ָּב ָש
ֵחְ ,ו ַכחֲלום יָעוּף.
ֹשבֶת ,ו ְּכ ָאבָק ּפוֹר ַ
ְּכ ָח ִציר יָ ֵבׁש ו ְּכ ִציץ נוֹבֵלְּ ,כצֵל עוֹבֵר ,ו ְּכ ָענָן ָּכלָה ,ו ְּכרו ַּח נוָׁ

ו ְַא ָּתה הוּא ֶמל ְֶך אֵ-ל ַחי ו ְַקיָּם.

בראש השנה

מילים ולחן :נעמי שמר
בראש השנה ,בראש השנה
פרחה שושנה אצלי בגינה
בראש השנה סירה לבנה
עגנה לה בחוף פתאום
בראש השנה ,בראש השנה
ליבנו ענה בתפילה נושנה
שיפה ושונה תהא השנה
אשר מתחילה לה היום
בראש השנה ,בראש השנה
פרחה עננה ברקיע הסתיו
בראש השנה כנר נשמה
נדלק בשדה חצב
בראש השנה ,בראש השנה
ליבנו ענה בתפילה נושנה
שיפה ושונה תהא השנה
אשר מתחילה לה עכשיו.
בראש השנה ,בראש השנה
פרחה מנגינה שאיש לא הכיר
ותוך יממה הזמר המה
מכל חלונות העיר
בראש השנה ,בראש השנה
ליבנו ענה בתפילה נושנה
שיפה ושונה תהא השנה
אשר מתחילה לה בשיר

ברכת הבנים/ות
בימי שבת וחג ,נהגו ההורים לברך את ילדיהם באהבה .לפניכם הנוסח המסורתי.
מומלץ להוסיף לכל ילד ברכה מליבכם ,ונשיקה

לבן:

ׁה
ַש
ׂמ ָך ֱאל ִֹהים ְּכ ֶא ְפ ַריִם ו ְִכ ְמנ ֶּ
י ְִש ְ

לבת:

ֵאה
ָחל ְול ָ
ׂרָה ִר ְב ָקה ר ֵ
ׂימ ְך ֱאל ִֹהים ְּכ ָש
י ְִש ֵ

לכל הילדים:

אחות קטנה

ׁלוֹם.
ׂם ְל ָך ָש
ָש
ׂא ה' ָּפנָיו ֵאלֶי ָך ְוי ֵ
ִש
ׁמ ֶרךָ ,י ֵָאר ה' ָּפנָיו ֵאלֶי ָך וִי ֻח ֶּנךָ ,י ָּ
ְי ָבר ְֶכ ָך ה' ְוי ְִש ְ

עת שערי רצון להפתח

ר' אבר
הם חזן גירונדי
(ספר
ד המאה ה)13-
ָאחוֹת ְק
ַט ָּנה ְּת ִפ ּלוֹ ֶתי ָה
עו ְֹר ָכה ְו
עוֹ ָנה ְּת ִה ּלוֹ ֶתי ָה
ֵא-ל ָנא ְר ָפא
ָנא ְל ַמ ֲחלוֹ ֶתי ָה
ִּת ְכ ֶלה ָ
ׁש ָנה ְו ִק ְללוֹ ֶתי ָה
ִחזְ ק ּו ְו ִגי
ל ּו ִּכי ׁשֹד ָּג ַמר
ְלצ ּור
הוֹ ִחיל ּו ְּב ִריתוֹ ָ
ׁש ַמר
ָל ֶכם ְו ַת ֲ
על ּו ְל ִצ ּיוֹן ְו ָא ַמר
ס ֹּל ּו
ס ֹּל ּו ְמ ִס ּלוֹ ֶתי ָה
ָּת ֵחל ָ
ׁש ָנה ּו ִב ְרכוֹ ֶתי ָה

שני בתים מתוך הפיוט המדמה
את עם ישראל לנערה תמימה ומיוסרת
הפונה לאלוהיה בתפילה למרפא ולמזור.
הבית האחרון מבשר את הגאולה,
את השמחה ואת תחילתה של
השנה החדשה בברכות

בָאָה
בַ ּׁשָנָה ה ַ ּ
ּ

ר' יהודה שמואל עבאס (חאלב )1167

צדיק יותר מיוסף
מסופר בספר הזוהר על חכם בשם ר' אבא מהעיר לוד .שפעם אחת ראה איש
קשה-יום שהשתרע על גל אבנים כדי לנוח ונרדם .לפתע צץ מבין גל האבנים
נחש שביקש להכיש את האיש הישן .בעודו מניף את ראשו להכשה ,זינקה לעברו
לטאת כוח ,והרגה את הנחש  .ר' אבא המשיך לצפות במתרחש.
כאשר התעורר האיש התפלא לראות נחש מת מונח לפניו .הוא אסף את מטלטליו
וקם להמשיך בדרכו .באותו רגע ערימת האבנים עליה ישב התמוטטה ונפלה לגיא
מתחתיו .ר' אבא הוכה בתדהמה ,כמה ניסים יכולים להתרחש לאדם אחד וברגע
אחד?! רדף אחריו ושאל לפשר מעשיו ובמה זכה להינצל מסכנות רבות כל כך?
האיש שסרב להשיב ,כדרכם של ענווים וצנועים ,הואיל לומר לאחר הפצרות רבות,
שכל ימי חייו לא הזיק לזולתו ולא ישן בלילה בטרם סלח לכל מי שפגע בו כדי
לנקות את הטינה מלבו .את כל האנרגיות של הכעס והעלבון תיעל האיש לעשיית
צדקה וחסד כלפי מי שפגע בו.
לשמע הדברים ,פרץ רבי אבא בבכי ואמר לעצמו :אדם זה צדיק מיוסף .יוסף היה
צריך לסלוח לאחיו שהרעו לו וסלח ,אך אדם זה סלח לכל זר שעלב בו .אין ספק
שאדם כזה ראוי לכל הניסים הללו.

מר ,לחן :נורית הירש

מלים :נעמי ש

גשר צר מאד
כל העולם כולו גשר
צר מאד ,והעיקר
לא לפחד כלל
(ר נחמן מברסלב)

מספר בתים מהפיוט שעוסק בסיפור
עקידת יצחק .הפיוט שוזר בתוכו
מדרשים שונים על פרשת העקידה.

ׁשב ַעל ַה ִּמ ְר ֶּפ ֶסת
ַה ָּב ָאה ֵנ ֶ
ַּב ָּ
ׁשנָה ְִנ ְס ּפֹר ִצ ֳּפ ִרים נו ְֹדדוֹת.
ו
ׂ ֲחק ּו ּתו ֶֹפ ֶסת
ׁשה ְי ַש
ְָל ִדים ְּב ֻח ְפ ָ
ׂדוֹת.
י ֵּבין ַה ַּביִת ְל ֵבין ַה ָּש
וֹד ִּת ְר ֶאה ,עוֹד ִּת ְר ֶאה
ע
ַּכ ָּמה טוֹב י ְִהיֶה
ׁשנָה ַה ָּב ָאה.
ׁש ָנהַּ ,ב ָּ
ַּב ָּ
ׁשיל ּו ַעד ָה ֶע ֶרב
ֻמים י ְַב ִ
ָבים ֲאד ִּ
ֲענ ִ
ש ְל ָחן,
ֻׁ
ְוי ְֻּגׁש ּו צו ְֹנ ִנים ַל ּ
ׂא ּו ַעל ֵאם ַה ֶּד ֶר ְך
וְרוּחוֹת ְרד ּו ִמים ִי ְּש
ְענָן.
ׁש ִנים ו ָ
ִע ּתו ִֹנים ְי ָ
עוֹד תִּרְאֶה....
ָדיִם
ַה ָּב ָאה ִנ ְפרֹשֹ ַּכ ּפוֹת י ַ
ַּב ָּ ָה
ׁשנ ּל ָהאוֹר ַה ִּנ ָּגרַ ,ה ָּל ָבן.
ָפיִם
מול ָבנָה ִּת ְפרֹשֹ ְּבאוֹן ְּכנ ַ
ָפה ְ
ֲאנ ָ
ׁש ֶמׁש ִּתזְ ַרח ְּבתו ָֹכן.
ְה ֶּ
וַ
עוֹד תִּרְאֶה....

מנהג תשליך
בראש השנה אחרי הצהריים ,נהוג לצאת אל הנהר או כל מקור מים ,לשאת תפילה קצרה ו"להשליך"
את המעשים שעליהם אנו מתחרטים .חשבו :מה הייתם רוצים להשליך? משהו שקרה השנה? תכונה
או התנהגות שאתם רוצים לשנות?

ָעד ַא ּפוִֹּ ,כי-
ֹא-החֱזִ יק ל ַ
ל-פ ַׁשעִ ,ל ְׁש ֵא ִריתַ ,נ ֲחלָתוֹ :ל ֶ
ׂא ָעוֹן ְועֹבֵר ַע ֶּ
י-אל ּכָמוֹךָ ,נֹ ֵש
ִמ ֵ
ֹאותם.
ָל-ח ּט ָ
ֲמנוּ ,י ְִכ ּבֹׁש ֲעוֹנ ֵֹתינ ּו ; ו ְַת ְׁש ִל ְיך ִּב ְמצֻלוֹת יָםּ ,כ ַ
ָח ֵפץ ֶח ֶסד הוּא .יָׁשוּב ְי ַרח ֵ
ימי ֶקדֶם.
ַע ָּת ַל ֲאב ֵֹתינוִּ ,מ ֵ
ָהםֲ ,א ֶׁשר-נִ ְׁש ּב ְ
ֱמת ְליַ ֲעקֹבֶ ,ח ֶסד ְל ַא ְבר ָ
ִּת ֵּתן א ֶ
(מיכה ז' י"ט)

ַסים
ַמיִם ַל ּיָם ְמכ ִּ
ֵעה ֶאת ה' ּכ ַּ
לֹא יָרֵע ּו ְולֹא יַ ְׁש ִחית ּו ְּבכָל ַהר ָק ְד ִׁשיִּ ,כי ָמ ְל ָאה ָה ָארֶץ ּד ָ
(ישעיהו יא)

יהי רצון מלפניך אלהי שתתן לי כח להשליך מעלי את הכעסים ,רגשות האשם,
הפחדים ,קנאה ,צרות עין ,התחשבוניות ,ביקורת ,לשון הרע  ,רכילות...
ואשתדל להיות בנחת בסבר פנים יפות ואהבה לכל אדם.

ׁש ֲע ֵרי ָרצוֹן ְל ִה ָּפ ֵת ַח
ֵעת ַ
יוֹם ֶא ְהיֶה ַכ ַּפי ְל ֵאל ׁשו ֵֹט ַח
ָא ָּנא זְ כוֹר נָא ִלי ְּביוֹם הו ֵֹכ ַח
ְה ִּמזְ ֵּב ַח
ְה ֶּנ ְע ָקד ו ַ
עו ֵֹקד ו ַ
ׂרה
ֻסה ְּבסוֹף ַה ְע ָש ָ
ָּב ַא ֲח ִרית נ ָּ
ׂרה
ׁשר נו ַֹלד ְל ָך ִמ ָּש ָ
ַה ֵּבן ֲא ֶ
ׁש ָרה
ׁש ָך בוֹ ַעד ְמאד ִנ ְק ָ
ַפ ְ
ִאם נ ְ
קוּם ַה ֲע ֵלה ּו ִלי ְלעו ָֹלה ָב ָרה
ׁשר ָּכבוֹד ְל ָך זו ֵֹר ַח
ַעל ַהר ֲא ֶ
ְה ִּמזְ ֵּב ַח
ְה ֶּנ ְע ָקד ו ַ
עו ֵֹקד ו ַ
אכה
ׂוֹת ִּב ְמ ָל ָ
ֵיהם ַל ֲעש
ׁשנ ֶ
ָה ְלכ ּו ְ
ַענֶה י ְִצ ָחק ְל ָא ִביו ָּכ ָכה
ְוי ֲ
ַע ֵצי ַמ ֲע ָר ָכה
ָא ִבי ְר ֵאה ֵאׁש ו ֲ
ׁשר ַּכ ֲה ָל ָכה
ׂה ֲא ֶ
דני ֶש
ַאֵיּה ֲא ִ
ַה ַא ְּת ְּביוֹם זֶה ָּד ְת ָך ׁשו ֵֹכ ַח
ְה ִּמזְ ֵּב ַח
ְה ֶּנ ְע ָקד ו ַ
עו ֵֹקד ו ַ
ָחיִל
ֵה ִכין ֲע ֵצי עו ָֹלה ְּבאוֹן ו ַ
ּעקד י ְִצ ָחק ְּכ ָע ְקדוֹ ַאיִל
ַוַי ֲ
ַוי ְִהי ְמאוֹר יו ָֹמם ְּב ֵעינָם ַליִל
ַהמוֹן ְּד ָמ ָעיו נוֹזְ ִלים ְּב ַחיִל
וֲ
ׂמ ַח
ַעיִן ְּב ַמר ּבו ָֹכה ו ְֵלב ָש ֵ
ְה ִּמזְ ֵּב ַח
ְה ֶּנ ְע ָקד ו ַ
עו ֵֹקד ו ַ
ׁש ַמיִם
ָא ַמר ְל ַא ְב ָר ָהם ֲאדוֹן ָ
יש או ַּריִם
ׁש ִל ׁ
ׁש ְל ָחה יָד ֶאל ְ
ַאל ִּת ְ
ׁשלוֹם ַמ ְל ֲא ֵכי ַמ ְח ַניִם
ׁשוּב ּו ְל ָ
ּש ַליִם
ׁ
יוֹם זֶה זְ כוּת ִל ְבנֵי יְרו ָ
ׁש ֲע ֵרי ַר ֲח ִמים ֲא ִני ּפו ֵֹת ַח
ּבוֹ ַ
ְה ִּמזְ ֵּב ַח
ְה ֶּנ ְע ָקד ו ַ
עו ֵֹקד ו ַ
ֻעה
ּשב ָ
ׁ
ית ָך ׁשו ֵֹכן זְ בוּל ו ְ
ִל ְב ִר ְ
ּעה
ָכ ָרה ְל ֵע ָדה סו ֲֹע ָרה ו ְּנגו ָ
זְ
ּעה
ּתרו ָ
יעה ּתו ְֹק ָעה ו ְ
ּש ַמע ְּת ִק ָ
ׁ
וְ
ּעה
ְשו ָ
ֶאמֹר ְל ִצ ּיוֹן ָּבא זְ ַמן ַהיׁ
וֱ
ְא ִלָיּה ֲא ִני ׁשו ֵֹל ַח
י ִּנוֹן ו ֵ
ְה ִּמזְ ֵּב ַח
ְה ֶּנ ְע ָקד ו ַ
עו ֵֹקד ו ַ

סדר ליל ראש השנה בבית
בטרם הקידוש או במהלך הארוחה ,המסובים יספרו ,כל אחד בתורו ,על דבר משמעותי שהתרחש בשנה החולפת,
יביעו משאלות לב לדבר טוב שיתגשם בשנה החדשה וישתפו את הנוכחים בהבטחה לעמוד באתגר
כלשהו בשנה הבאה .הסדר ייערך בשמחה ובטוב לבב ויהיה סימן לשנה הבאה עלינו לטובה.
כמו בכל החגים האחרים בלוח העברי גם ראש השנה בבית מתאפיין במאכלי חג מיוחדים.
הייחוד של מאכלי ראש השנה הוא בתקווה ,שהיא גם תפילה ,לאופייה של השנה החדשה העומדת בפתח.
חז"ל קראו לסדר הזה "סימנא טבא"  -סימנים טובים אשר ,כך אנו מקווים,
ישאו עם צליל שמם ומילותיהן את בקשותינו לשנה הנכנסת.

ע

ושים חג

מקדשים על כוס יין:

ַעקֹב:
ׁש ָּפט ֵלאל ֵֹקי י ֲ
ׂ ָר ֵאל הוּא ִמ ְ
ִּת ְקע ּו ַבח ֶֹדׁש ׁשו ָֹפר ַּב ֶּכ ֶסה ְליוֹם ַח ּגֵנוִּּ ,כי חֹק ְל ִי ְש
ס ְב ִרי מרנן (ועונים ְל ַח ּיִים)
ַ
ָפן:
ָּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאלֹקינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלם ּבו ֵֹרא ְּפ ִרי ַה ּג ֶ
ַת ֶּתן ָלנ ּו
ׁשנ ּו ְּב ִמ ְצו ָֹתיו ,ו ִּ
ׁשר ָּב ַחר ָּבנ ּו ִמ ָּכל ָעם וְרו ְֹמ ָמנ ּו ִמ ָּכל ָלׁשוֹן ו ְִק ְּד ָ
ָּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאלֹקינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלםֲ ,א ֶ
יאת ִמ ְצ ָריִםִּ ,כי ָבנ ּו ָב ַח ְר ָּת וְאו ָֹתנ ּו
יצ ַ
ֵכר ִל ִ
ּעה ִמ ְק ָרא ק ֶֹדׁש ז ֶ
ה' ֱאלֹקינ ּו ְּב ַא ֲה ָבה ֶאת יוֹם ַה ִּז ָּכרוֹן ַה ּזֶה ,יוֹם ְּתרו ָ
ׂ ָר ֵאל וְיוֹם ַה ִּז ָּכרוֹן:
ְק ּיָם ָל ַעדָּ .ברו ְּך ַא ָּתה ה'ֶ ,מ ֶל ְך ַעל ָּכל ָה ָא ֶרץ ְמ ַק ֵּדׁש ִי ְש
ׁש ָּת ִמ ָּכל ָה ַע ִּמים ,ו ְּד ָב ְר ָך ֱא ֶמת ו ַ
ִק ַּד ְ
נוהגים להניח פרי חדש ,עליו מברכים:

יענ ּו ַל ְּז ַמן ַה ּזֶה:
ְמנ ּו ו ְִה ִּג ָ
ׁש ֶה ֱחיָנ ּו ו ְִק ּי ָ
ָּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאלֹקינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלם ֶ
על תפוח בדבש:

ּקה,
ּמתו ָ
ׁשנָה טו ָֹבה ו ְ
ׁש ִּת ְת ַח ֵּדׁש ָע ֵלינ ּו ָ
ֶיך ה' ֱאלֹקינ ּו וֵאל ֵֹקי ֲאבו ֵֹתינ ּו ֶ
י ְִהי ָרצוֹן ִמ ְּל ָפנ ָ
ׁשנָה" (דברים יא ,יב)ָּ :ברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאלֹקינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלם ּבו ֵֹרא ְּפ ִרי ָה ֵעץ:
ְעד ַא ֲח ִרית ָ
ׁשנָה ו ַ
אשית ַה ָּ
ׁ
"מ ֵר ִ
ֵ
ויהי רצון שיתחדש עלינו לב טהור ורוח נכונה תתחדש בקרבנו ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם
על הרימון:

ׁש ִּנ ְהיֶה ְמ ֵל ִאים ִמ ְצוֹת ָּכ ִר ּמוֹן:
ֶיך ה' ֱאלֹקינ ּו וֵאל ֵֹקי ֲאבו ֵֹתינוֶּ ,
י ְִהי ָרצוֹן ִמ ְּל ָפנ ָ
על התמר:

ׁשי ָר ָע ֵתנוּ.
ׂו ְֹנ ֶאינ ּו ו ְָכל ְמ ַב ְק ֵ
ִת ּמ ּו אוֹי ְֶבינו ְוש
ׁש ּי ַּ
ֶיך ה' ֱאלֹקינ ּו וֵאל ֵֹקי ֲאבו ֵֹתינ ּו ֶ
י ְִהי ָרצוֹן ִמ ְּל ָפנ ָ
ויהי רצון שייתמו שנאותינו בין לעצמנו ובין לזולתנו.
על גזר (יש הלוקחים דלעת שהיא קרע):

ָכ ּיו ֵֹתינוּ:
ֶיך ז ִ
ִק ְרא ּו ְל ָפנ ָ
ׁש ִּת ְק ַרע רו ַֹע ְּגזַר ִּדינֵנוְּ ,וי ָּ
ֶיך ה' ֱאלֹקינ ּו וֵאל ֵֹקי ֲאבו ֵֹתינ ּו ֶ
י ְִהי ָרצוֹן ִמ ְּל ָפנ ָ
ָּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאלֹקינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלם ּבו ֵֹרא ְּפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה:
כרתי (כרישה):

ׁשי ָר ָע ֵתנוּ:
ׂו ְֹנ ֵאינ ּו ו ְָכל ְמ ַב ְק ֵ
ׁש ּי ִָּכ ְרת ּו אוֹי ְֵבינ ּו ְוש
ֶיך ה' ֱאלֹקינ ּו וֵאל ֵֹקי ֲאבו ֵֹתינ ּו ֶ
י ְִהי ָרצוֹן ִמ ְּל ָפנ ָ
ויהי רצון שתיכרת שנאה מן העולם ותצמח האהבה בין הבריות.
לוביא (סוג של שעועית ירוקה):

ּת ַל ְּב ֵבנוּ:
ָכ ּיו ֵֹתינ ּו ו ְ
ׁש ּי ְִר ּב ּו ז ִ
ֶיך ה' ֱאלֹקינ ּו וֵאל ֵֹקי ֲאבו ֵֹתינוֶּ ,
י ְִהי ָרצוֹן ִמ ְּל ָפנ ָ
דג:

ׁש ִּנ ְפ ֶרה ו ְִנ ְר ֶּבה ַּכ ָּד ִגים
ֶיך ה' ֱאלֹקינ ּו וֵאל ֵֹקי ֲאבו ֵֹתינוֶּ ,
י ְִהי ָרצוֹן ִמ ְּל ָפנ ָ
ֹאש ְולֹא ְל ָזנָב.
ׁש ִּנ ְהיֶה ְלר ׁ
ֶיך ה' ֱאלֹקינ ּו וֵאל ֵֹקי ֲאבו ֵֹתינ ּו ֶ
ואם אוכל ראש מוסיף ואומר :י ְִהי ָרצוֹן ִמ ְּל ָפנ ָ

שנה טובה! כתיבה וחתימה טובה!
תוכנית יחד :מבית רשת אור תורה סטון פועלת בשיתוף המנהלה לזהות יהודית והחברה למתנסים בפיתוח זהות יהודית קהילתית,
ברחבי הארץ במהלך כל השנה .חפשו אותנו בפייסבוק f

או באתר יחד זהות יהודית בקהילה www.yachadzehut.org.il

שנה טובה
מילים :לוין קיפניס
לחן :נחום נרדי
שנה הלכה ,שנה באה
אני כפי ארימה
שנה טובה לך ,אבא,
שנה טובה לך ,אמא
שנה טובה ,שנה טובה!
שנה טובה לדוד גיבור
אשר על המשמרת
ולכל נוטר ,בעיר ,בכפר,
ברכת "חזק" נמסרת.
שנה טובה ,שנה טובה!
שנה טובה לכל עמל
בניר וגם במלט,
שנה טובה ומתוקה
לכל ילדה וילד!
שנה טובה ,שנה טובה!

אני מוצא שהתפילה המרוממת ביותר של השנה היא תקיעת השופר .כיון שאינה
כבולה במילים היא מאפשרת לנו להכניס לצליליה המלודיים את רגשותינו,
תחושותינו ושאיפותינו .התקיעות מתחילות בתקיעה  -צליל ארוך .אנו באים אל
חוויית השופר בביטחון לגבי מי שאנחנו ואיך שאנחנו מנהלים את חיי היומיום שלנו.
לאחר מכן זה ממשיך עם צורות שונות של תקיעות שבורות (שברים ,תרועה) .כל
סוג של התפתחות עצמית מחייב אותנו לפרק את שגרת חיינו ,להעריך-מחדש את
סדר העדיפויות שלנו ואת האופן שבו אנו מתנהלים ביומיום .ראש השנה נותן את
ההזדמנות לבחון ,לרוחב ולאורך ,את חיינו .האם הצלחתי כיחיד ליצור קשר אישי טוב
יותר עם משפחתי ועם עצמי? מה עשיתי כדי למצוא משמעות בחיי? איזה תפקיד
מילאתי בתרומה לערכים ולמטרות של החברה? באילו דרכים ניצחתי ואילו דרכים
אני עדיין צריך לשפר? מאמנים אישיים תמיד אמרו לי שהצעד הראשון לשינוי הוא
האומץ לפרוט את לוחות הזמנים היומיים שלנו ולהעריך אם אנו משתמשים בזמן
בכדי להשיג את היעדים שאנו חשים שהם חשובים.

מי האיש
"מי האיש החפץ חיים
אוהב ימים לראות טוב
נצור לשונך מרע
ושפתיך מדבר מרמה
סור מרע ועשה טוב
בקש שלום ורודפהו"
(תהילים ל"ד)

תקיעות השופר מסתיימות ב"התפוצצות" ארוכה (תרועה גדולה) המסמלת את
העובדה שיש לנו את האומץ להעריך את חיינו ולתת להם את ההשתקפות שמגיעה
לה  -קשה ככל שתהיה – חיים של "התבוננות פנימית" מספקים אורח חיים בריא
ומלא יותר .בואו ננסה לאמץ את האתגר המלודי של השופר.
מטעם אור תורה סטון הרשו לי לאחל לכולנו חג מתוק ומשמעותי.
(הרב דר .כתריאל ברנדר ,ראש מוסדות אור תורה סטון)

מה אתם מתפללים/מבקשים ,ומאחלים
עצמכם לשנה החדשה? מה למשפחה?
ל
מה לקהילה/שכונה?
מה לעם? מה לעולם?

תקיעת שופר
ׁופר:
מוע קול ש ָ
ותיו ו ְִצ ּוָנ ּו ִל ְׁש ַ
התוקע מברך :ברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאלֹקינ ּו ֶמל ְֶך ָהעולָם ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנ ּו ְּב ִמ ְצ ָ
ׁה ֱחיָנ ּו ו ְִק ְי ָּמנ ּו ו ְִהגִ ָיענ ּו ל ְַּז ַמן ַה ֶּזה"
ברכת שהחיינוָּ " :ברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאלֹקינ ּו ֶמל ְֶך ָהעוֹלָםֶ ,ש ֶ
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תקיעה שברים תקיעה:

תקיעה תרועה תקיעה:
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