
ב"ה

אם הרימון הוא פרי חדש ורוצים 
לפוטרו בברכת שהחיינו בקידוש, 

יניחוהו בפני המקדש.

מניחים בפני המקדש פרי חדש 
או שילבש בגד חדש.

י ָמָרָנן: ƒר ַסב¿

ָלם, ך¿ ָ‰עו… ל∆ ֽ ינּו מ∆ ֽ ל…‰≈ ָי ‡¡ ‰ י¿ ָּ̇ רּוך¿ ַ‡ ּבָ
ן: ֽפ∆ י ַ‰ּ‚ָ ƒר ‡ ּפ¿ ר≈ ּבו…

ַחר  ֽ ר ּבָ ∆ ׁ̆ ָלם, ֲ‡ ך¿ ָ‰עו… ל∆ ֽ ינּו מ∆ ֽ ל…‰≈ ָי ‡¡ ‰ י¿ ָּ̇ רּוך¿ ַ‡ ּבָ
נּו  ֽ ָ ׁ̆ ֯ ¿„ּ ƒ̃ ן, ו¿ ו… ׁ̆ ל ָל ּכָ ƒנּו מ ָמֽ ֯ מ¿ רו… ל ָעם, ו¿ ּכָ ƒנּו מ ֽ ּבָ
ם  ˙ יו… ַ‡ֲ‰ָב‰ ‡∆ ינּו ּב¿ ֽ ל…‰≈ ָי ‡¡ נּו י¿ ן ָלֽ ∆ּ̇ ƒ ּ̇ יו. ַו ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ ּב¿
ם  ‰, יו… ׁ̆ ַ‰ּז∆ ∆„ ָר‡ ˜…ֽ ¿̃ ƒב מ ם טו… ˙ יו… ∆‡ ,‰ ן ַ‰ּז∆ רו… ּכָ ƒּז‰ַ
י  ƒם. ּכ ƒי ָרֽ ¿̂ ƒיַ‡˙ מ ƒ̂ י ƒú ר ֽכ∆ , ז≈ ׁ̆ ∆„… ֽ̃ ָר‡  ¿̃ ƒרּוָע‰, מ ¿ּ̇
ָך  ֯ ָבר¿ ים, ּו„¿ ƒל ָ‰ַעּמ ּכָ ƒמ ָּ̇ ¿ ׁ̆ ֽ ַ„ּ ƒ̃ נּו  ֽ ָ̇ ‡ו… ָּ̇ ו¿ ר¿ נּו ָבַחֽ ָבֽ
ך¿ ַעל  ∆ú ֽ ָי, מ∆ ‰ י¿ ָּ̇ רּוך¿ ַ‡ ם ָלַע„. ּבָ ּיָ ַ̃ ˙ ו¿ מ∆ נּו ‡¡ ֽ ּכ≈ ַמל¿

ן: רו… ּכָ ƒם ַ‰ּז יו… ל ו¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ׁ̆ ≈„ּ ַ̃ ı, מ¿ ר∆ ל ָ‰ָ‡ֽ ּכָ

מברכים שהחיינו בקידוש בב' הלילות אף אם אין פרי או בגד חדש. 
אבל אם כבר בירך שהחיינו בהדלקת נרות אין לברך בקידוש.

אם הרימון הוא פרי חדש, יכוון 
גם עליו בברכת שהחיינו.

יתן עיניו בהפרי חדש או שיכוון גם 
על הבגד חדש בברכת שהחיינו.

ָיֽנּו  ח¡ ∆‰ ∆ ׁ̆ ָלם,  ך¿ ָ‰עו… ל∆ ֽ ינּו מ∆ ֽ ל…‰≈ ָי ‡¡ ‰ י¿ ָּ̇ רּוך¿ ַ‡ ּבָ
:‰ ַמן ַ‰ּז∆ ז¿ ƒנּו ל יָעֽ ƒ‚ּ ƒ‰ נּו ו¿ ָמֽ ֯ ּי¿ ƒ̃ ו¿

קידוש לליל ראש השנה 
כשחל בחול ולא בשבת או מוצאי שבת 

— על פי מנהג חב"ד —

ליל א'

ליל א'

ליל ב'

ליל ב'



וטובלים  לסעודה  ידים  נוטלים  קידוש,  אחר 
פרוסת המוציא בדבש. 

טבול  מתוק  תפוח  אוכלים  הסעודה  בתחילת 
כל  על  ומכוונים  תחילה,  עליו  ומברכים  בדבש 
ך¿  ל∆ ֽ מ∆ ינּו  ֽ ל…‰≈ ¡‡ ָי  י¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ רּוך¿  ּבָ שבסעודה:  הפירות 
ı: ואחר כך, לפני האכילה  י ָ‰ע≈ ƒר ‡ ּפ¿ ר≈ ָלם, ּבו… ָ‰עו…
ָנ‰  ָ ׁ̆ ֽינּו  ָעל≈  ׁ̆ ַחּ„≈ ֯ ¿ּ̇ ∆ ׁ̆ ֽיָך  ָפנ∆ ֯¿úּ ƒמ ן  ָרˆו… י  ƒ‰ י¿ אומרים: 

:‰ ָ̃ ˙ּו ָב‰ ּומ¿ טו…

אוכלים רימון. אם הרימון הוא פרי חדש ולא היה 
עליו  מברכים  שהחיינו,  כשברכו  לפניהם  מונח 

תחילה שהחיינו ואוכלים.

אוכלים  איל  ראש  אין  אם  איל.  ראש  אוכלים 
ראש כבש, ואם אין ראש כבש אוכלים ראש דג 

או ראש של מין אחר.

תיכף לאחר קידוש, קודם נטילת ידים לסעודה, • 
בברכת  כבר  כיוונו  שעליו  חדש  הפרי  אוכלים 

שהחיינו, ומברכים עליו תחילה ברכה ראשונה.

נ"ע: •  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  בשיחות  מובא 
בליובאוויטש היו נוהגים לאכול [לפחות] שיעור 
נטילת  לפני  ולברך  סמ"ק],   28.8 [שהוא  כזית 
ידים ברכה אחרונה על הפרי, אבל לא על היין 

של קידוש.

מנהגי ליל ראש השנה
ליל א'

ליל ב'

קידוש ליום ראש השנה
כשחל בחול ולא בשבת 

י ח…˜  ƒֽנּו§: ּכ ם ַחּ‚≈ יו… ‰ ל¿ ס∆ ֽ ּכ∆ ָפר, ּבַ ו… ׁ̆  ׁ̆ ∆„ עּו ַבח…ֽ ¿̃ ƒּ̇
י ַיֲע˜…ב§: ‡ל…‰≈ ט ל≈ ּפָ ¿ ׁ̆ ƒל ‰ּו‡, מ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ל¿

י ָמָרָנן: ƒר ַסב¿

ָלם, ך¿ ָ‰עו… ל∆ ֽ ינּו מ∆ ֽ ל…‰≈ ָי ‡¡ ‰ י¿ ָּ̇ רּוך¿ ַ‡ ּבָ
ן: ֽפ∆ י ַ‰ּ‚ָ ƒר ‡ ּפ¿ ר≈ ּבו…

אחר כך נוטלים ידים לסעודה וטובלים פרוסת המוציא בדבש.

ָב‰  ‰ טו… ָ„ּ מ¿ ı ח∆ ר∆ ֽ ַעל ‡∆ ‰, ו¿ ∆„ ָׂ ּ̆ נּוַב˙ ַ‰ ¿ּ̇ ַעל  ı ו¿ י ָ‰ע≈ ƒר ַעל ּפ¿ ı ו¿ ָלם, ַעל ָ‰ע≈ ך¿ ָ‰עו… ל∆ ֽ ינּו מ∆ ֽ ל…‰≈ ָי ‡¡ ‰ י¿ ָּ̇ רּוך¿ ַ‡ ּבָ
ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒינּו, ַעל י ֽ ל…‰≈ ָי ‡¡ ם ָנ‡ י¿ ּטּוָבּ‰. ַרח∆ ƒַע מ ו… ּבֽ ¿ׂ̆ ƒל ָיּ‰ ו¿ ר¿ ƒּפ ƒל מ כו… ¡‡ ינּו, ל∆ ֽ ≈̇ ָּ̇ ַלֲ‡בו… ל¿ ַחֽ נ¿ ƒ‰ ָ̇ ו¿ י ֽ ƒ̂ ָר ∆ ׁ̆ ָחָב‰,  ּור¿
 ׁ̆ ∆„ ֽ… ּ̃ יר ַ‰ ƒם ע ƒי ַלֽ ָ ׁ̆ רּו ‰ י¿ נ≈ ָך. ּוב¿ ֽ יָכל∆ ַעל ‰≈ ָך, ו¿ ֽ ח∆ ֯ ּב¿ ז¿ ƒַעל מ ָך, ו¿ ֽ ∆„ בו… ן ּכ¿ ּכַ ¿ ׁ̆ ƒן מ ּיו… ƒ̂ ַעל  ָך, ו¿ ֽ יר∆ ƒם ע ƒי ַלֽ ָ ׁ̆ רּו ַעל י¿ ָך, ו¿ ֽ ַעּמ∆
 .‰ ן ַ‰ּז∆ רו… ּכָ ƒם ַ‰ּז יו… ָב‰ ּב¿ טו… נּו ל¿ ֽ ר≈ ָזכ¿ ָר‰.§ ו¿ ָט‰√ ‰ ּוב¿ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒָך ּב כ¿֯ ָבר∆ נּו ָבּ‰, ּונ¿ ֽ ח≈ ֯ ּמ¿ ַׂ̆ ָכּ‰, ו¿ ˙ו… ֽנּו ל¿ ַ‰ֲעל≈ ינּו, ו¿ ֽ ָימ≈ ָר‰ ב¿ ≈‰ מ¿ ƒּב

§:˙ רו… ַעל ַ‰ּפ≈ ı ו¿ ר∆ ָי, ַעל ָ‰ָ‡ֽ ‰ י¿ ָּ̇ רּוך¿ ַ‡ ˙. ּבָ רו… ַעל ַ‰ּפ≈ ı ו¿ ר∆ ָך ַעל ָ‰ָ‡ֽ ‰ ּל¿ ∆„ ֽנו… יב ַלּכ…ל, ו¿ ƒט ב ּומ≈ ָי טו… ‰ י¿ ָּ̇ י ַ‡ ƒּכ

ם  ∆‰ ˙ ּבָ ַ‰ֲחיו… ¿ú ָ̇ ‡ ָרֽ ּבָ ∆ ׁ ּ̆ ָנן, ַעל ּכ…ל ַמ‰  רו… ס¿ ח∆ ˙ ו¿ ˙ ַרּבו… ו… ׁ̆ ָפ ‡ נ¿ ר≈ ָלם, ּבו… ך¿ ָ‰עו… ל∆ ֽ ינּו מ∆ ֽ ל…‰≈ ָי ‡¡ ‰ י¿ ָּ̇ רּוך¿ ַ‡ ּבָ
ים§:  ƒָלמ י ָ‰עו… רּוך¿ ח≈ ל ָחי. ּבָ ׁ̆ ּכָ ֽפ∆ נ∆

ברכה אחרונה על פירות מז' מינים

ברכה אחרונה על שאר פירות
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