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בברכת שנה טובה ומבורכת
וכתיבה וחתימה טובה

ימלא ה' משאלות ליבכם לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, ותזכו לשנים 
רבות נעימות וטובות, לחיים ארוכים טובים ומתוקנים,  אכי"ר.

               הרב יוסף אליהו שליט"א     הרב חיים סויסה שליט"א
                      ראש בית המדרש                        מנהל    

חסד וסיוע למשפחות ברוכות ילדים ומשפחות עם מצוקות שונות ל”ע. 
אספקת סלי מזון, בגדים ותלושי קניה המחולקות ארבע פעמים בשנה 

לקראת חגי ישראל: פסח, שבועות, ראש השנה וסוכות.

רבני “דרכי הוראה” משתתפים במיזם מיוחד שהגה הרב 
לחיזוק רוחם של חיילינו, הפועל בעשרות בסיסים. יחד עם 
החיילים הם מלבנים נושאים צבאיים וחברתיים אקטואליים 

ממבט יהודי, המחובר לתורה, לעם ולארץ. 

מאות דפים שהותיר מרן ובהם כתביו במגוון נושאים חשובים, טרם 
ראו אור. שו”תים, מאמרים ושיעורים בנושאי תורה, הלכה והשקפה, 

קדושת העם והארץ ועוד- ממתינים לתקציב הנדרש כדי שנוכל 
להוציאם כספרים ולהפיצם בכל בית יהודי, כראוי להם.

מרן הרב הקים את בית המדרש “דרכי הוראה לרבנים” להכשרת רבני 
בקהילה  המעשית  והעבודה  הלימודים  בסיום  ובחו”ל.  בארץ  קהילות 

מוסמכים לרבני קהילות ויוצאים לשרת בארץ ברחבי העולם.
בית הדין לענייני ממונות הוקם על ידי מרן הרב זצ”ל ותלמידיו ממשיכים 
פי  על  פתרונות  מציאת  וסכסוכים,  מחלוקות  ביישוב  ועוסקים  בדרכו 

המשפט העברי ודרך התורה והשכנת אהבה ושלום.

אוספים זכויות לקראת השנה הבעל"ט
תורמים למפעלי התורה והחסד של "דרכי הוראה לרבנים"

הרב זיכה אותנו בזכויות רבות במשך השנה
ממשיכים בדרכו של הרב

הוצאת ספריםמפעל החסד

הפצת יהדות 
ביחידות צה"ל

בית מדרש להכשרת
רבני קהילות

הרב בביקור אצל פולארד
עיניים משתאות במבוכה, תקלה  עיגלו  מרילנד  כלא  פקידי 
כזאת לא התרחשה אצלם מעולם: הראשון לציון הגאון רבי 
מרדכי אליהו זצ"ל עבר בשער גלאי מתכות המשוכלל ביותר 
בעולם המוביל לכלא השמור ביותר בעולם, כשרוכסן מתכת 
בכיסו- והשער ממאן לצפצף כאילו אחז אותו שיתוק! הקצין 
בשער לא התאפק מלהזעיק את מנהל הכלא בעצמו. לא 
יומם  תקלות  באפס  שעובד  החשמלי  גלאי  שובת  יום  בכל 

ולילה, ועוד בלא התרעה מוקדמת.
השער,  אל  כשהתקרבו  אליהו,  הרב  של  בכבודו  בהתחשב 
הקדים קצין הביטחון אזהרה: "זהו השער הרגיש ביותר בעלם. 
המחילה מכבוד הרב הראשי, אבל אם יש למישהו כיס מתחת, 
אם מישהו עבר אילו ניתוח ויש לו מתכת בגופו, עליו להודיע 
לי כאן ועכשיו כי אחרת השער יצפצף. קודם לכן", סיפר להם 
מכל  שהתפשט  אחרי  החוץ,  משרד  נציג  שם  "עבר  הקצין, 
מתכותיו צפצף השער עקב אבזם מיותר בנעלו". גם כשעבר 
שם הרב שמואל זעפרני, צפצף השער עקב סלילי המתכת 
עם  שעבר  אליהו  הגר"מ  לנוכח  ואילו  שלו.  העבודה  ביומן 
גלימתו המקושטת, המאובזרת ברוכסן מתכתי- נאלם השער 

דום.
הקצין האחראי הצביע ביד רועדת על הרוכסן של הרב אליהו. 
"מה הוא רוצה?" התעניין הגר"מ, והרב זעפרני הסביר לו את 
שאל.  אותו?",  מדאיג  זה  "רק  חייך:  הגר"מ  בשער.  המבוכה 
הוא פתח את הרוכסן ולנגד עיניהם הנדהמות של כל קציני 
ידו  שעל  השעון  בכיסו,  שהיה  המוכסף  העט  נגלו  הביטחון 
והחפתים שעל חולצתו. השער היה אמור לזעוק חמס, אבל 

הוא נאלם דום לנוכח קדושת הרב.
הכלא.  מפקד  השתאה  מקולקל?"  השער  האם  ייתכן,  "לא 
מעולם זה לא קרה לו. הוא לקח את העט מידיו של הרב, עבר 
בשער, השער צפצף. המנהל הנדהם מסר את העט שוב לידיו 

של הרב, הרב עבר בשער, והשער הפך להיות אילם.
"יחד איתנו", מספר הרב שמואל זעפרני "היה גם קצין הדת 
של הכלא, הוא היה נוצרי והחל לשיר ולרקוד. שאלתי אותו 

מדוע הוא רוקד וצוהל".
ישראל  "הרי כשלעם  יהודי?" התפלא קצין הדת  לא  "אתה 
נעשה קריעת ים סוף- הם שרו ורקדו. ואני, 25 שנה אני עובד 
כאן ומעולם לא קרה שהשער לא צפצף. אז אני, שראיתי את 

נס קריעת השער, ראיתי נס בעיניים, לא ארקוד?!"

סיפור

בזכות תרומתך משפחה נוספת תשמח בחג

בזכות תרומתך חיילים נוספים יתחזקו בתורה

בזכות תרומתך נפיץ את תורת הרב נגדיל תורה ונאדירה

בזכות תרומתך אברכים עמלים בלימוד התורה



סימנים ובקשות
טוב לערוך סדר ברכות זה אחרי ברכת המוציא

לוקח תמר ומברכים עליו ומכוונים על כל פירות העץ:

ברוך אתה ה' אלהינו מלך 
העולם, בורא פרי העץ:

 אוכלים מהתמר
אחר כך לוקחים תמר נוסף ואומרים יהי 

רצון וכו' ואוכלים

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו 
ואלהי אבותינו,

שיתמו אויבינו ושונאינו
וכל מבקשי רעתנו:

הנוהגים לאכול הסימנים לפני הסעודה יברכו ברכת בורא פרי 
האדמה אבל האוכלים בתוך הסעודה לא יברכו

לוקחים רוביא )לוביא - מין קטניות( ואומרים:

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו 
ואלהי אבותינו,

שירבו זכויותינו ותלבבנו:

לוקחים כרתי )לוף-בצל ירוק גדול( ואומרים:

)יכוון על הכוחות הרעים שנבראו 
מהעוונות(

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו 
ואלהי אבותינו, שיכרתו )אויבינו 

ו( שונאינו 
וכל מבקשי רעתנו:

לוקחים סלקא )סלק אדום או תרד( ואומרים:

יכוון על המקטרגים וכוחות הדין 
המסטימים מלמעלה

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו 
ואלהי אבותינו, שיסתלקו 

)אויבינו ו( שונאינו וכל מבקשי 
רעתנו:

מנהגים שונים
יש נוהגים בסדר אחר:

תפוח, כרתי, סלק, תמר, קרא, דג, ראש כבש

יש נוהגים ליקח גזר ולומר:
להי אבותינו יהי רצון מלפניך ה' אלהינו וא
שתגזור עלינו גזרות טובות:

יש נוהגים ליקח שומשום ולומר:
להי אבותינו יהי רצון מלפניך ה' אלהינו וא

שנפרה ונרבה כשומשום:

יש נוהגים ליקח ריאה ולומר:
להי אבותינו יהי רצון מלפניך ה' אלהינו וא

שתהיה שנה זו קלה עלינו כריאה:

יש נוהגים ליקח לב ולומר:
להי אבותינו יהי רצון מלפניך ה' אלהינו וא

שתפתח ליבנו בתורתך:

לוקחים קרא )קישוא לבן או דלעת( ואומרים:

כשאומר "תקרע רוע גזר דיננו- יכוון 
בשם קר"ע

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו 
ואלהי אבותינו,

שתקרע רוע גזר דיננו
ויקראו לפניך זכויותינו:

לוקחים רימון מתוק ואומרים:

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו 
ואלהי אבותינו,

אשכנז: שנרבה זכויותינו 

כרימון:
ספרד: שנהיה מלאים מצוות 

כרימון:

לוקחים תפוח וטובלים בדבש או בסוכר ואומרים:

יהי רצון שתחדש עלינו שנה 
טובה ומתוקה

לוקחים ראש כבש )או של מין אחר( ואומרים:
אם אין לו ראש של כבש לא יאמר "ותזכור לנו.."

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו 
ואלהי אבותינו,

שנהיה לראש ולא לזנב.
ותזכור לנו )עקדתו ו( אילו 

של יצחק אבינו עליו השלום. 
בן אברהם אבינו עליו 

השלום:

יש נוהגים ליקח ראש דג ולאמר:

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו 
ואלהי אבותינו,

שנרבה ונפרה כדגים, ושלא 
תהא עין הרע שולטת בנו, 
כדגים הללו שאין עין הרע

שולטת בהם:

סדר ליל ראש השנה
פסוקי ברכה

יושבים סביב השולחן ויש הנוהגים לקרוא את הפסוקים הבאים:
טוב לומר "פתח אליהו" כמובא בסידורים לפני "ונח מצא חן"

 ְונַֹח, ָמָצא ֵחן ְבֵּעיֵני ְיהָוה 12 פעמים

 ַוִיְּזַרע ִיְצָחק ָבָּאֶרץ ַהִהוא, ַוִיְּמָצא ַבָּשָּׁנה ַהִהוא ֵמָאה 

   ְשָׁעִרים ַוְיָבְרֵכהּו, ְיהָוה.  12 פעמים

 ִכּי ִעְמָּך ְמקֹור ַחִיּים ְבּאֹוְרָך ִנְרֶאה אֹור 10 פעמים

 אֹור ָזֻרַע ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵרי-ֵלב ִׂשְמָחה 17 פעמים

 ַוֲאַמְרֶתּם כֹּה ֶלָחי ְוַאָתּה ָשׁלֹום ּוֵביְתָך ָשׁלֹום ְוכֹל ֲאֶשׁר 

   ְלָך ָשׁלֹום 10 פעמים

מהלכות סעודת ראש השנה

 מברכים שהחיינו בשתי הלילות בקידוש ובהדלקת נרות.	 

לפני הקידוש יש אומרים "פתח אליהו" עד "קם רבי 	 
 שמעון" וכו'.

ראוי שכל אחד יאמר בעצמו הבקשה ויאכל מכל מין 	 
לאחר הבקשה ) אם המאכל אינו ערב לו יבקש את הבקשה 

 בראיה בלבד(.

אם חסר חלק מהמינים או שכחו להביא את אחד  	 
הסימנים אין בכך כל סימן רע רק יאמר הבקשה 

 הקשורה לאותו הסימן.

אם אין ראש כבש יאכל ראש עוף או ראש ירק, או ראש 	 
 דג )למי שנוהג לאכול דג( אך לא ראש עז.

בלילה השני יש נוהגים להביא פרי חדש על השולחן 	 
לברכת "שהחיינו" בקידוש, להלכה גם אם אין פרי כזה 

 יברך שהחיינו.

 יש הנוהגים לעשות סדר זה בשני הלילות.	 

 לא אוכלים בראש השנה אגוז ולא דבר חריף או חמוץ.	 

בכל ארוחה, מארבע ארוחות החג, ילמד עם בני ביתו, 	 
ליד השולחן, פרק אחד ממשניות מסכת ראש השנה, 

וכן ילמד 'הזהר הקדוש' פרשת אמור- "בחודש השביעי באחד 

 לחודש" )במחזורנו עמ' 252(.

תשתדל האישה להכין את כל צרכי החג לפני שיחזור 	 
הבעל מהתפילה כדי שבבואו ימצא שולחן ערוך ובית 

 מסודר.

אין לכעוס ולהתרגז ביום זה - שאם לא יכעס יהיה לו 	 
סימן טוב ומבורך לכל השנה כולה.


