


ר' זאב הינו יהודי יקר, שהוצרך להיטלטל פעמים רבות ממקום מגוריו בארצות 
הברית, לשהות בת מספר ימים בישראל. הוא אינו אדם אמיד, רחוק מכך ויותר, 
ובהתחשב במחירי הטיסות המרקיעים שחקים תרתי משמע – הרי שכאשר בא 

לארץ ישראל ניסה לחסוך ככל יכולתו בהוצאות השהות כאן.
ילדים  ברוכת  אחת,  ירושלמית  משפחה  של  בביתה  להתאכסן  זאב  ר'  נוהג 
ורודפת חסד. אם המשפחה, אשה בשנות הארבעים לחייה המטופלת במשפחה 
גדולה וברוכה, החביאה כבר לפני שנים ארוכות את מפתח הבית במדף גבוה אי 
שם. ביתה פתוח ומזמין כל אורח באשר הוא, עשרים וארבע שעות ביממה, שבעה 
הכיריים,  שעל  מהסירים  חם  מזון  לקחת  הביתה,  להיכנס  אפשר  בשבוע,  ימים 

ולבחור באחת המיטות בבית לשינה ארוכה ונעימה...
זה לא דבר מובן מאליו, רחוק מאוד מכך. זר כי יציץ בבית לא יבין את זאת – 
כיצד יתכן שאמא למשפחה ברוכה נוטלת על עצמה עול כבד כל כך, לארח את כל 
מי שבא בשערי ביתה, בכבוד ובשפע רב. הן ידיה עמוסות בלאו הכי ממשפחתה, 

הדורשת  משמעותית  כה  משימה  עצמה  על  מוטלת  והיא 
אנרגיה וכוחות גוף ונפש רבים...

ר' זאב נמנה על אורחיה הקבועים, ותמיהתו זו מעולם לא 
יושבה. הוא חיכה לשעת הכושר לשאול את בעלת הבית על 
כך, אך זו לא מיהרה להגיע – הן היא עסוקה כל יום, כל היום, 
כל הזמן... בילד זה או באחר, מכינה מזון לאורחים ומציעה 

מיטות ללנים. קשה לתפוס איתה שיחה ברגע דל ממעש...
ובכל זאת, ביום מן הימים, כשהתיישבה מותשת על אחד 
הכסאות אחרי עוד יום עבודה בקן הכנסת האורחים שיצרה 
אותה שמענו  אותה. תשובתה,  לשאול  זמן  זאב  ר'  מצא   –
מהרה"ג ר' חזקיהו מישקובסקי שליט"א המכיר את הסיפור 

ממקור ראשון, הדהימה בפשטותה. ומעשה שהיה כך היה:
אותה אשה, כך העידה, אך לפני שנים ספורות היתה תלויה 
גילתה  לפניה,  עתידה  שכל  צעירה  כאשה  למוות.  חיים  בין 
בביקור מקרי אצל הרופא כי מקננת בה הנוראה שבמחלות 
אשר קנתה כבר שביתה בגופה והמצב הולך ומחמיר. 'אני לא 

איש בשורה', אמר אז הרופא, 'זה כבר מצב סופני ממש'...
אפס,  וההקרנות.  הניתוחים  הייסורים,  הכאבים,  הסיבוכים,  התחילו  כך  אחר 
אלה כמו אלה לא הפריעו לגידול הממאיר להמשיך להתפשט, כאשר הרופאים 

קובעים כי ימיה ספורים בלבד... 
וזאת בלשון המעטה בלבד. אך לפני  וכאב לב,  ידעה נפשה מצער  האשה לא 
עתידה  שכל  ילדים  לכמה  אמא  וחיננית,  שמחה  אשה  הייתה  ספורים  שבועות 
עוד לפניה ומוחה הוגה תוכניות מרגשות לשנים ארוכות של נחת ושמחות בחיק 
משפחתה, ולפתע – בשורה שכזו. לא שנים ולא נחת, לא בעל ולא ילדים. הרופאים 
כולם תמימי דעים כי בעוד ימים ספורים יעמדו ילדיה בוכיים סביב מיטתה וילוו 

אותה בדרכה האחרונה...
השבר היה גדול, הצער אינו ניתן לתיאור. הידיעה על האסון הממהר לבוא כמעט 
שיתקה אותה. כמעט אמרנו ולא בכדי - כי לילה אחד, בשעת ליל מאוד מאוחרת 
או שעת לפנות בוקר מוקדמת, התעשתה האשה, זינקה ממיטתה, והלכה לגינה 

סמוכה לביתה, כשספר תהלים בידיה.
ניצחו אותה, ההתייפחויות קטעו את  היא לא הצליחה לומר הרבה. הדמעות 
תפילת  זו  היתה  הדמעות.  את  וניגבה  מבכי  השתנקה  מילה  כל  אחרי  קריאתה. 
פרידה אמיתית מהעולם הזה, בלי לסגור את הדלת בפני נס שאולי עוד יקרה, מי 

יודע...
באותם רגעים, כבר לא ידעה מה לחשוב. דברי הרופאים חזרו והלמו במוחה 
כמדקרות חרב. 'אין לך סיכוי, גברת, כדאי שתיפרדי מהילדים כשאת עוד יכולה', 
מן  להתייאש  אין  כזה,  אפילו במצב  כי  החליטה  היא  אך  קפוא.  בטון  לה  אמרו 

הרחמים...
'רבונו של עולם', עלתה הזעקה מנהמת לבה, 'אבא שלי שבשמיים, אני מבינה 
שעל פי דרך הטבע הסיפור נגמר. תקציב החיים שנתת לי – הסתיים, זה רק ענין 
של זמן עד למועד הסופי. אני מודה לך על שנות חיי ועל מה שהספקתי, ואין לי כל 

בדל טענה חלילה כלפיך...
ובכל זאת', עלתה תפילתה המטלטלת וקרעה את השמיים, 'עכשיו אני מבקשת 

חיי,  את  סיימתי  לעצמי  אני  אם  בשבילך.  אלא  בשבילי,  לא  נוספות  חיים  שנות 
אז בשבילך אבא, למען ילדיך, למען בניך – תן לי בבקשה עוד כמה שנות חיים. 
בניך,  למען  חיי  כל  את  להקדיש  מבטיחה  אני  לך,  נאמנת  להיות  מבטיחה  אני 
למען כל יהודי באשר הוא. לא יעניין אותי מצבי האישי, לא מצבי הכספי, לא מי 
בא לביתי, ולא שום דבר – רק דבר אחד: אפתח את ביתי ואעניק אוכל ומיטה, 
הכנסת אורחים מוכנה ומזומנה בכל עת ורגע, לכל בן מבניך ולא משנה מי הוא 

ומה מעשיו...'
'רבונו של עולם', עלה קולה אל תוך הלילה האפל, 'לא מגיע לי כלום, כלום. 
אני יודעת שאני על סף מוות, אני יודעת שהבדיקות לא משקרות ואם הרופאים 
אומרים את שאומרים הם כנראה יודעים מה הם אומרים. ובכל זאת', השתנקה 
מבכי וזעקה באלם קול, 'אתה כל יכול, ואתה יכול להעניק לי חיים חדשים במתנה. 
אז אנא, למען בניך, למען אם בישראל שמקדישה עכשיו את שארית חייה להכנסת 

אורחים ואהבת ישראל לכל יהודי – תן לי עוד כמה שנות חיים'!
היא סגרה את התהלים, ניגבה את דמעותיה, ושבה לביתה. איש לא ידע ולא 

שמע...
חלפו ימים ספורים, והאשה עוד כאן. עוד שבוע ועוד שבועיים, וכל הבטחות 
הרופאים על קריסת מערכות לא קרו בינתיים. האשה שומרת את הבטחתה בסוד, 
רק לבעלה גילתה את החוויה המטלטלת שעברה באמצע הלילה בגינה הציבורית.

חיה?'  עוד  'את  להיבדק.  לבית החולים  לפנות  יותר מחודש, החליטה  כשחלף 
שאל הרופא בהלם, מרוב תדהמה לא שם לב עד כמה זועק חוסר הטקט מהשאלה. 

'כן כן, זה מאכזב מישהו?', שאלה בחיוך...
הרופא לא ענה, היה נבוך מעצם הצורה בה שאל. 'הבה נבדוק מה קורה', אמר 
להיקרא  והמתינה  למכון הרנטגן. לאחר הצילום, כשישבה  ושלח אותה  קצרות, 
לרופא לשמוע על הממצאים, שמה לב כי איש אינו נקרא אל הרופא, רק רופאים 
ובעצמו  בכבודו  האונקולוגית  המחלקה  מנהל  ואף  חדרו,  בשערי  ובאים  יוצאים 

הגיע...
הרופא  קבע  אשה!'  אותה  לא  את  להיות.  יכול  לא  פשוט  זה  יתכן,  לא  'זה 
ובלי  סיבה  בלי  לפתע,  לא התפשט,  רק שהגידול  לא   – בצילום  'תראי  נחרצות. 
טיפולים, בלי ניתוח ובלי הקרנה, הוא נסוג אחור בקצב מהיר מאוד, והתאים שבים 
ומתחדשים כתאי תינוק צעיר. אין לזה תקדים, אין לזה אח ורע בהיסטוריית בית 

החולים'! שאג בהתפעלות.
גם מנהל המחלקה הרכיב את משקפיו, ובדק בכבודו ובעצמו את הצילומים – 
את הצילום מהיום, וגם את הצילום מלפני כחודש. 'לא ייתכן שזו אותה פציינטית,' 

מיהר לקבוע, 'זה פשוט גוף אחר'...
'כחודש אחר כך, נערכה סעודת ההודאה ברוב עם', סיפרה 
שיספר  מבעלי  'וביקשתי  מהסיפור,  הנדהם  זאב  לר'  האשה 
ויעבירו  ישמעו  השכונה  בני  שכל  כדי  הבטחתי,  על  בדבריו 
מפה לאוזן. זכיתי בחיים חדשים כי הבטחתי משהו ולכן אני 
קיבלתי  כי  ובהתרגשות,  בשמחה  מחיר,  בכל  אותו  מקיימת 
חיים במתנה בשל הבטחה זו. עכשיו אתה מבין מאין נובעת 
הרעננות שלי, המסירות שלי כלפי כל אורח, הסיפוק והחדווה 

להכין מזון ולפרוש מצעים לכל בן של הקדוש ברוך הוא?'
חסר  'במצב  הוסיפה,  חיים',  לי  נתן  הוא  ברוך  'הקדוש 
והבטחתי  לבי,  סיכוי לחלוטין. רק בגלל שהתפללתי מעומק 
שאקדיש את חיי למענו, למען בניו, לדאוג לילדיו, להשליך 
נפשי מנגד כדי לארח כל יהודי, בכל מצב ומכל סוג. עכשיו 
אתה כבר מבין מנין הכוחות, העוצמה והשמחה? הרי אני זו 
פוליסת הביטוח שלי לחיים, רק כך אני מקיימת את התנאי 

בזכותו קיבלתי חיים!'

עכשיו, אנו עומדים ומבקשים, מתחננים ומתפללים, לשנה חדשה. שנה טובה 
יותר, מתוקה להפליא, נטולת הבעיות הישנות... רגע, ומה קרה עם השנה שעברה? 
המתנות  בכל  אבא  רצון  את  עשינו  האם  כיאות?  נוצל  בה  הטוב שהוטמן  האם 
למה  טובה?  שנה  עוד  לנו  שיעניק  למה  שעברה?  לשנה  לנו  שהעניק  הנפלאות 

שבדיקת התיק האישי שלנו תעלה תוצאות טובות וחיוביות עבורנו?
מבטיחים  אנו  כי  אלא  לנו,  מגיע  כי  לא  לחיים,  ומתחננים  מבקשים  אנו  לכן 
רוח  נחת  לעשות   – ביותר  החשובה  למטרה  יוקדשו  שנקבל  החדשים  שהחיים 
חיים,  שנקבל   – יחד  גם  ומתחייבים  מבקשים  אנו  מבקשים,  רק  לא  אנו  לאבא. 
ונהפוך אותם לחיים למענו, 'זכרנו לחיים - למענך אלוקים חיים'. כי נשתמש בהם 

לעשות את רצונך, כי החיים שלנו יעניקו לך נחת מאיתנו.
'החיים שלי בשנה שעברה, נראו כפי שהם נראו. בשנה הקרובה, אבא, תעניק 
לי חיים ותראה שאני לא מאחר לתפילה. תעניק לי חיים ותראה שברכת המזון 
שלי הופכת מתפילת הדרך לתפילה מתוך הסידור. תעניק לי חיים ללא פגע ותראה 
שאשתדל לא לפגוע באנשים, תעניק לי חיים של רוממות ותראה שאני מקדיש כל 

יום כמה דקות לרומם שבורי לב!'
זו לא יכולה להיות קבלה כבידה מדי, כזו שקשה מאוד לעמוד בה, כי נחתמת 
כאן עיסקה של ממש. אני אעמוד בקבלה, ואבא נותן לי חיים. אי אפשר לקבל 
קבלה  עצמי,  על  אני מקבל  קבלה  איזה  להשקיע מחשבה  יש  בשליפה,  החלטה 
שאוכל לעמוד בה, קבלה שבה אוכל לעשות את חלקי ולא אאכזב חלילה, כי אני 

מקבל חיים עבורה!
הרגעים האלה מכריעים, שנה שלימה נקבעת, נחתכת, עתה נוצרת המציאות 
את  לנו  יש  זאת,  ובכל  פשוט,  ולא  קל  לא  שזה  יודעים  אנו  הבאה.  לשנה  כולה 
ואנו  'למענך',  יהיו  אלו  חיים  כי  מבטיחים  אנו  כי  לחיים',  'זכרנו  לבקש  האומץ 
אנו  טובות,  קבלות  עצמנו  על  מקבלים  אנו  ברצון.  תתקבל  שתפילתנו  בטוחים 
רצון  את  לעשות  נוכל  ואיך  כיצד  חושבים  אנו  לשפר,  ואיך  לתקן  מה  מתבוננים 

השם, כי החיים אותם אנו מבקשים הם 'למענך'!
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ַהּיֹום  ִנָּצִבים  "ַאֶּתם  בפסוק  מתחילה  הפרשה 
ִזְקֵניֶכם  ִׁשְבֵטיֶכם  ָראֵׁשיֶכם  ה'..  ִלְפֵני  ֻּכְּלֶכם 
ַעד  ֵעֶציָך  ֵמֹחֵטב  ְוֵגְרָך..  ְנֵׁשיֶכם  ַטְּפֶכם  ְוֹׁשְטֵריֶכם... 
צריך  היה  מדוע  שאלו  המפרשים  ֵמיֶמיָך"  ֹׁשֵאב 
משה רבינו לפרט את כל סוגי האנשים, והרי כבר 
ולשם  כולם,  נכללו  ובזה  ישראל"  איש  "כל  נאמר 
מה בא הפירוט. דבר נוסף שואלים אם כבר באנו 
חשובים,  לפחות  החשובים  האנשים  בין  לפרט 
האנשים החשובים את  בתוככי  פירוט  צריך  מדוע 
דרגות החשיבות "ראשיכם, זקניכם, שוטריכם" וכן 
באנשים הפשוטים מדוע צריך פירוט "מחוטב עיצך 
לנו  מספיקה  אחת  דוגמא  והרי  מימך",  שואב  עד 
פשוטי  על  וגם  החשובים  האנשים  על  שמדברים 

עמך.
זצ"ל  גלינסקי  הגר"י  מבאר  'והגדת'  בספר 
התורה רוצה ללמד אותנו שיש דרישה מכל אדם 

באים  אין  לו.  שיש  הכוחות  ולפי  שלו,  הרמה  לפי 
הדרגות  בין  גם  האנשים.  לכל  שוה  בתביעה 
מכל  הבדלים  יש  שבעם,  החשובים  של  הגבוהות 
אחד יש דרישה לפי כוחותיו והשגותיו. וכן גם בין 
האנשים הפשוטים, אין דרישה שוה, מכל אחד יש 
דרישה לפי כוחותיו הוא נתבע. ולכן אמנם "אתם 
נצבים היום כלכם לפני ה'" אבל דעו לכם מכל אחד 

יש דרישה אחרת.
שמעוני  (ילקוט  במדרש  מצינו  לדבר  דוגמא 
דוסא  בן  חנינא  ברבי  מעשה  תתקס)  רמז  משלי 
לירושלים,  ונדבות  נדרים  מעלים  עירו  בני  שראה 
לעיר  יצא   .? מעלה  איני  ואני  מעלים  הכל  אמר 
ואמר להעלותה  ומרקה  ופיתחה  וראה אבן אחת, 
להם  אמר  אדם  בני  חמשה  לו  נזדווגו  לירושלים, 
מעלים אתם לי את האבן הזאת לירושלים, אמרו 
לו תן לנו חמשה סלעים ואנו מעלים לך את אבנך 
אצבעו  נתן  עמנו,  אצבעך  ובלבד שתתן  לירושלים 
עמהם ונמצאו עומדים בירושלים, בקש ליתן להם 
את הסלעים ולא מצאם, נכנס ללשכת הגזית אמרו 
לו שמא מלאכי השרת הם וקראו עליו הפסוק הזה 

חזית איש מהיר במלאכתו. ע"כ. 
לא  מרוד  עני  דוסא שהיה  בן  חנינא  ר'  גם  הרי 
הרגיש שהוא פטור מלהביא נדבה לבית המקדש, 
ככל  'בהמה'  להביא  אפשרות  בידו  שאין  והגם 
האנשים, חיפש עיצה להביא גם הוא כפי כוחו, הלך 
שתהיה  אותה  והכין  עיבוד  בה  ועשה  אבן,  ומצא 
והקב"ה  מכובד.  בבית  לשימוש  וראויה  מכובדת, 

שיעזרהו  מלאכים  לו  ושלח  ופלא  נס  עימו  עשה 
להעלות האבן לירושלים. 

חנינא  ר'  הנה  המדרש:  בדברי  להתבונן  ויש 
בכוחו  שאין  שיודע  בזמן  בו  גדולה  אבן  מסתת 
להעלותה לירושלים, אם כן על סמך מה הוא עמל 
?. עוד זאת הוא עומד לשכור פועלים מסדר אתם 

את כל סדר ההובלה בזמן שאין בידו פרוטה. 
עלינו  זה  ממעשה  חיים'  'החפץ  בשם  מובא 
מצב  בכל  לפעול  האדם  על  נפלא:  לימוד  ללמוד 
שהוא בלי חשבונות, ללא ידיעה מראש על ביצוע 
מה  מצידו  לעשות  פעולה  לשם  לפעול  פעולתו, 
עזרו  הקב"ה  שולח  אז  רק  ואז  לעשות,  שניתן 
חיים  החפץ  הביא  לדבר  וראיה  נס.  בדרך  מקודש 
שאילו  ופירש"י  היא"  בשמים  "לא  כתוב  בפרשה 
וללמדה.  אחריה  לעלות  צריך  היית  בשמים  היתה 
היית צריך לעלות, אמנם כן מי הוא זה שיוכל לבצע 
נגיע. מכאן  נסיעה שכזו אפילו באלף סולמות לא 
ואז הקב"ה  נלמד שחייבים לעשות מה שביכלתנו 

מסייע בסיועו. 
מוכנים  היו  שהם  המלאכים  אצל  גם  הענין  וזה 
'משהוא משלך',  תתן  בתנאי שגם אתה  לו  לעזור 
כי הרי לבסוף הם לא נטלו ממנו שכר, וא"כ במה 
תתבטא נתינתו של ר' חנינא בן דוסא, לכן בקשו 
שיעשה 'משהוא' רק תניח את האצבע שלך. אבל 

בלי זה לא היה נעשה לו כל הנס הזה. 

יברכו  ולא  השנה,  ראש  לכבוד  נרות  מדליקים 
יכוונו  אלא  ההדלקה  בשעת  "שהחיינו"  ברכת 
ששומעים  "שהחיינו"  בברכת  חובה  ידי  לצאת 

בברכת הקידוש.

מיני  הלילות  בשני  לאכול  ישראל  עם  מנהג 
טוב  שיהיה  טוב  לסימן  רמז  בהם  שיש  מאכלים 
סילקא  כרתי,  דלעת,  לאכול  נהגו  ולכן  השנה,  כל 
(תרד), תמרים, רוביא (בלשון ערבית זה לוביא), 

רימונים, ראש כבש, תפוח בדבש או בסוכר.

בקידוש של ליל שני של ראש השנה צריך לברך 
ברכת שהחיינו ומכיוון שיש חולקים ואומרים שאין 
לברך שהחיינו בליל השני של ראש השנה לכן טוב 
לברך  שיוכל  כדי  לפניו  בשולחן  חדש  פרי  להניח 
עליו שהחיינו ואם אין מצוי לו פרי חדש אף על פי 

כן יברך שהחיינו.

ברכת  ויברכו  ידיים  יטלו  קידוש  שעושים  אחר 
המוציא ויאכלו כזית לחם (27 גרם) ואחר כך יקח 
מפירות  שהוא  כיוון  להקדים  צריך  שאותו  תמר 
התמר  על  ויברך  בהם  נשתבחה  ישראל  שארץ 
"בורא פרי העץ", ואם הוא פרי חדש אצלו שעדין 
לא אכל אותו יברך עליו גם ברכת "שהחיינו" ויאכל 
את  ויאמר  אחר  תמר  יקח  כך  ואחר  התמר,  את 
בורא  ובברכת  התמר,  על  שאומרים  רצון"  ה"יהי 
פרי העץ שמברך על התמר יכוון לפטור את פירות 
העץ שעל השולחן וכן גם בברכת "שהחיינו" יכוון 
לפטור את כל הפירות החדשים שנמצאים לפניו על 
השולחן, אולם על הירקות שאוכל ושאומר עליהם 

את ה"יהי רצון" לא יברך עליהם בורא פרי האדמה 
כיוון שנמצא בתוך הסעודה.

שעושים  אחר  אלו  מפירות  לאכול  שנוהגים  יש 
שנוהגים  ואלו  לסעודה,  ידיים  נטילת  קודם  קידוש 
פרי  בורא  הפירות  על  גם  לברך  לברך  צריכים  כך 
העץ וגם על הירקות ברכת בורא פרי האדמה, וגם 
כדי  גרם)   27) כזית  משיעור  פחות  לאכול  יזהרו 
שלא יתחייבו בברכה אחרונה ואז יכנסו למחלוקת 
צריך,  לא  או  אחרונה  ברכה  לברך  צריך  אם 
יברכו  לא  כזית  משיעור  יותר  אכלו  אם  ובדיעבד 
שכתבנו  כמו  לנהוג  עדיף  ולכך  אחרונה,  ברכה 
בהתחלה שיטלו ידיים ויאכלו כזית לחם ואז יעשו 

את כל הסימנים.

                 סדר הסימנים:
סדר קדימת המאכלים כך הם: 1.תמר 2.רימון 
3.תפוח בדבש או בסוכר 4.רוביא 5.קרא(דלעת) 
6.כרתי (אם הכרתי אינו מבושל נהגו שלא לאכול 
אותו כיוון שנהגו שלא לאכול דברים חריפים בראש 
השנה ולכן יקח אותו ויאמר את ה"יהי רצון" ויניח 
אותו) 7.סילקא(תרד)וכן הכרתי שאם אינו מבושל 
נהגו שלא לאכול אלא רק לומר את ה"יהי רצון". 
8.ראש של כבש או איל ואם לא מצא כבש או איל 
יקח ראש של בהמה אחרת או ראש של עוף וטוב 
לקחת עם הראש בשר כבש ולומר "זה זכר לאילו 
של אברהם אבינו עליו השלום", ואם אין לו ראש 
כבש לא יאמר זכר לאילו וכו'. ויש שנוהגים לקחת 

ראש של דג אולם מנהגנו לא לאכול דג בר"ה.

ישראל  עם  שמנהג  שאמרנו  המאכלים  כל 
לאוכלם זה דווקא שהם בכשרות טובה ומהודרת, 
תרומות  והירקות  מהפירות  להפריש  יזהר  ולכן 
תולעים  יהיו  שלא  יזהר  וכן  החג,  לפני  ומעשרות 
בשר  שיקנה  הבשר  לגבי  גם  וכן  בירקות,  וחרקים 

"חלק" ואם אינו מוצא עדיף שיאכל עוף או דג.

ואומר את  הבית מברך  נוהגים שהגדול של  יש 
ה"יהי רצון" בקול רם ובני הבית שומעים ועונים אמן 
ויוצאים ידי חובה ומנהג טוב הוא, אולם רשאים כל 
ואחד מבני הבית לברך בעצמו את הברכות  אחד 
ולומר את ה"יהי רצון" ואינו חייב לצאת ידי חובה 

בברכתו של בעל הבית ואין בזה שום חשש.

יש נוהגים להקדים ולומר קודם את ה"יהי רצון" 
שעל הפרי ואחר כך לברך ברכת הנהנין עליו (בורא 
ואז לטעום מן הפרי, אולם  פרי העץ או האדמה) 
אין לעשות כך לכתחילה אלא יקח את הפרי ויברך 
האדמה)  או  העץ  פרי  (בורא  הנהנין  ברכת  עליו 
ואז  רצון"  ה"יהי  את  יאמר  כך  ואחר  ממנו  ויטעם 

יטעם שוב מן הפרי.

יש נוהגים לטבל את הפת בברכת המוציא בדבש 
או בסוכר, ובכף החיים (סימן תקפג אות ד') כתב 

שקודם כל יטבל במלח ואח"כ בדבש או סוכר.

                  מאכלים שונים:
ש"אגוז"  מפני  אגוז  לאכול  שלא  שנהגו  יש 
בגימטריא "חטא" וגם מפני שמרבה את הרוק וזה 
מפריע לתפילה, ועל פי הקבלה נוהגים שלא לאכול 
לבנים  ענבים  אבל  השנה  בראש  שחורים  ענבים 

מותר ואדרבה סימן טוב הם.
יש נוהגים שלא לאכול בראש השנה דבר חמוץ 
או חריף או מריר וכן אפילו לעשות תבשיל מבושל 
נוהגים שלא לאכול אלא אוכלים  יש  שהוא חמוץ 
השנה  כל  שתהיה  טוב  לסימן  מתוקים  דברים  רק 
ודברים  שמן  בשר  לאכול  ונוהגים  ומתוקה,  טובה 
שימלאו  עד  הרבה  יאכל  לא  מקום  ומכל  מתוקים 

כריסם.

האיסור  מלבד  השנה  בראש  לכעוס  שלא  יזהר 
החמור שלא לכעוס כל השנה כולה, בראש השנה 
שלא  יזהר  ואף  יותר,  יזהר  השנה  לכל  סימן  שזה 

יכעס יקפיד בליבו.

נאמר בתורה "יום תרועה יהיה לכם" ולכן מצות 
עיקר  וזהו  שופר,  קול  לשמוע  התורה  מן  עשה 
מצות היום, ואותם אנשים שמקפידים לעשות את 
הסימנים בליל ראש השנה ולא שומעים קול שופר 
תופסים את התפל ומזניחים את העיקר. וצריך לכוון 
לצאת ידי חובה בשעה שהתוקע מברך "ברוך אתה 
חובה  ידי  לצאת  ויכוון  שופר"  קול  לשמוע  ה'... 
קול  שמיעת  מצות  חובה  ידי  לצאת  וגם  בברכות 
שופר, ובשעה ששומע את הברכה ישתוק ולא יענה 
"ברוך הוא וברוך שמו" משום שזה נחשב כהפסק.
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