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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. 

מנהג הסימנים
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.
סדר קדימת המאכלים כך הם:

1.תמר. 2.רימון. 3.תפוח בדבש או בסוכר. 
4.רוביא. 5.קרא. 6. כרתי. 7. סילקא 

8.ראש של כבש.

נהגו  מבושל  אינו  (תרד)  והסילקא  הכרתי  אם 
שלא לאכול אותו כיוון שנהגו שלא לאכול דברים 
חריפים בראש השנה, ולכן יקחהו ויאמר את "יהי 

רצון".
יקח ראש של כבש או איל, ואם לא מצא כבש או 
איל יקח ראש של בהמה אחרת או ראש של עוף, 
זכר  "זה  ולומר  וטוב לקחת עם הראש בשר כבש 
לאילו של אברהם אבינו עליו השלום" (אמנם לא 

חייב דווקא לקחת עם הראש).

קידוש של יום טוב
ברכת  ויברכו  ידיים  יטלו  קידוש  שעושים  אחר 
כך  ואחר  גרם),   27) לחם  כזית  ויאכלו  המוציא 
יקח תמר שאותו צריך להקדים כיוון שהוא מפירות 
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 "יהי רצון" לא יברך עליהם בורא פרי האדמה 

כיוון שנמצא בתוך הסעודה.

שעושים  אחר  אלו  מפירות  לאכול  נוהגים  יש 
קידוש קודם נטילת ידיים לסעודה, ואלו שנוהגים כן 
צריכים לברך גם על הירקות בורא פרי האדמה חוץ 
ממה שמברכים על פירות העץ, וגם צריכים להיזהר 
יתחייבו  שלא  כדי  כזית  משיעור  פחות  לאכול 
לברך  צריך  אם  למחלוקת  ויכנסו  אחרונה  בברכה 
משיעור  יותר  אכלו  אם  ובדיעבד  אחרונה,  ברכה 
כמו  לנהוג  ועדיף  אחרונה,  ברכה  יברכו  לא  כזית 
שכתבנו בהלכה הקודמת שיטלו ידיים ויאכלו כזית 

לחם ואז יעשו את כל הסימנים.

צריך להיזהר שכל המאכלים יהיו בכשרות טובה 
והירקות  מהפירות  להפריש  יזהר  ולכן  ומהודרת, 
יהיו  שלא  יזהר  וכן  החג,  לפני  ומעשרות  תרומות 
תולעים וחרקים בירקות, וכן שהבשר יהיה "חלק" 

ואם אינו מוצא בשר "חלק" עדיף שיאכל עוף.

נוהגים שהגדול של הבית מברך ואומר את  יש 
"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 
לברך  עדיף  ולכתחילה  הבית.  בעל  של  בברכתו 
את  יאמר  כך  ואחר  ממנו,  ויטעם  הפרי  על  קודם 

"יהי רצון" ושוב יטעם ממנו.

יש נוהגים שלא לאכול בראש השנה דבר חמוץ 
שהוא  מבושל  תבשיל  אפילו  וכן  מר  או  חריף  או 
רק  אוכלים  אלא  לאכול,  שלא  נוהגים  יש  חמוץ 
דברים מתוקים לסימן טוב שתהיה כל השנה טובה 
ומתוקה, ונוהגים לאכול בשר שמן, ומכל מקום לא 

יאכל הרבה עד שימלאו כריסו.

נוהגים לטבל את הפת בברכת המוציא בדבש 
או בסוכר, מ"מ טוב גם לטבל במלח ע"פ הקבלה.

מנהגי היום
האיסור  מלבד  השנה  בראש  לכעוס  שלא  יזהר 
החמור שלא לכעוס כל השנה כולה, בראש השנה 
זה סימן לכל השנה צריך להיזהר יותר, ויזהר שלא 

יכעס אפילו בליבו.  

מנהג טוב שלא לישון ביום ראש השנה, שאין 
פתוחים,  ומתים  חיים  ספרי  שבו  ביום  לישון  נאה 
ועוד שהירושלמי אומר שהישן בראש השנה מזלו 
הלך  אם  עלות השחר  לפני  לקום  חיוב  (ואין  ישן, 
לכוון  שיוכל  כדי  לו  נצרכת  והשינה  בלילה  לישון 
השנה  כל  כדרך  ויקום  כהרגלו  יישן  אלא  בתפילה 
אינו  ואם  יכולתו  כפי  ילמד  אחד  וכל  קם),  שהוא 
מעט  שיקרא  (ועדיף  תהילים  יקרא  ללמוד  יודע 
בכוונה מאשר יקרא הרבה בלא כוונה) ואם כואב 
לנוח אחר  יוכל  או שמרגיש חלש  לו קצת הראש 
חצות היום כדי שיוכל להתחזק לעבודת ה', ופשוט 

שבלילה מותר לישון,     

ישראל  מנהג  השנה  ראש  של  הראשון  ביום 
לעשות "תשליך" אחר תפילת מנחה, ונשים פטורות 

מאמירת התשליך.

תקיעת שופר
נאמר בתורה "יום תרועה יהיה לכם" ולכן מצות 
עשה  מן  התורה  לשמוע  קול  שופר,  וזהו  עיקר 
מצות היום, ואותם אנשים שמקפידים לעשות את 
הסימנים בליל ראש השנה ולא שומעים קול שופר 
תופסים את הטפל ומזניחים את העיקר. וצריך כל 
אחד צריך ללכת לבית הכנסת בבוקר כדי לשמוע 
בשעה  חובה  ידי  לצאת  לכוון  וצריך   , שופר  קול 
קול   לשמוע   ה'...   אתה  "ברוך  מברך  שהתוקע 
וגם   בברכות   חובה  ידי   לצאת   ויכוון   שופר"  

לצאת  ידי  חובה  מצות  שמיעת  קול שופר.
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