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The Themes of Rosh Hashanah 
 

 עניני תפילה
 

 שו''ע או''ח סי' תקפ''ד סע' א'
הגה: ונוהגין לומר אבינו מלכנו על הסדר, אין אומרים הלל בראש השנה ויום הכפורים. 

ומאריכים בפיוטים ואם הוא שבת אין אומרים אותו )ר"ן פ"ב דר"ה וריב"ש סימן תקי"ב(. 
 . ותפלות עד חצות )מהרי"ל(

 
 שפת אמת

 
 

 עניני תשליך
 

 שו''ע או''ח סי' תקפ''ג סעיף ב 
הגה: יש אוכלים ראש כבש לומר: נהיה לראש ולא לזנב, וזכר לאילו של יצחק. 

מדקדקים שלא לאכול אגוזים, שאגוז בגימטריא חטא, ועוד שהן מרבים כיחה וניעה ומבטלים 
התפלה )מהרי"ל(. והולכין אל הנהר לומר פסוק: ותשליך במצולות ים כל חטאתינו וגומר 

 )מיכה ז, יט( )מנהגים(. וגם נוהגים שלא לישן ביום ראש השנה )ירושלמי(, ומנהג נכון הוא. 
 

 ''ל הל' ראש השנהמהרי
]ט[ אמר מהר"י סג"ל מה שנוהגין לילך בר"ה אחר סעודה אצל ימים ונהרות להשליך 
במצולות ים כל חטאותינו, משום דאיתא במדרש זכר לעקדה שעבר אברהם אבינו 
בנהר עד צוארו, ואמר הושיעה ה' כי באו מים עד נפש. והוא השטן שנעשה כמו נהר 

י סג"ל נהג ג"כ להלוך אצל הנהרות. ואמר כשהולכין אל לעכב אותו מן העקדה. ומהר"
הנהרות ביום טוב אל יוליכו עמהם שום מזון כדי לזרוק אל הדגים שבנהרות להראות 

 להם לשמוח בהן דאית ביה חילול יו"ט.
 

 סידור אוצר התפלות
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 ס' תורת העולה לרמ''א

 
 

 דרכי משה

שנוהגים לילך אל הנהר ולומר תשוב תרחמנו כתב מהרי"ל )הל' ר"ה סי' ט עמ' רעז( 
וגו' משום דאיתא במדרש )תנחומא וירא כב( זכר לעקידה שעבר אברהם במים עד 
צוארו ואמר הושיעה ה' כי באו מים עד נפש )תהלים סט ב( עכ"ל וכן הוא במנהגים 
)מהר"א טירנא ר"ה עמ' ק( אלא שהוסיף שרואין דגים חיים ואפשר שהוא לסימן שלא 

 לוט בנו עין הרע ונפרה ונרבה כדגים:תש
 

 לבוש סי' תקצ''ו
ורגילין לילך למקום שרואין שםג דגים, לזכור)ב( שאנו משולים כדגים חיים הללו 
שנאחזים במצודה, כך אנו נאחזים במצודת המות והדין, ומתוך כך נהרהר יותר 

 בתשובה: 
 

 אליה רבה סי' תקצ''ו
א לנער הקליפות מעלינו שנאחזים בנו ע"י מה שנוהגין לנער בכנפי בגדיהם, הו

עונותינו, כמו שנוהגין אחר קידוש לבנה לנער הקליפות שנתעוררו ע"י קטרוג הלבנה, 
 קיצור של"ה ]ר"ה הג"ה ד"ה ראוי[: 

 
 ס' מטה אפרים
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 פרותומלכיות זכרונות וש
 

Horeb – Rav S R Hirsch 
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