
דברי  את  מביא  תקפא)  סימן  סוף  (או"ח  הטור 
המדרש: "שמנהגו של עולם אדם שיש לו דין לובש 
חותך  ואין  זקנו  ומגדל  שחורים  ומתעטף  שחורים 
צפרניו לפי שאינו יודע איך יצא דינו. אבל ישראל אינן 
זקנם  ומגלחין  לבנים  ומתעטפים  לבנים  לובשים  כן 
ומחתכין צפרניהם ואוכלין ושותין ושמחים בר"ה לפי 
המגיד  שואל  נס".  להם  יעשה  שהקב"ה  שיודעין 
מדובנא כיצד זה שישראל לובשים בגדי חג, אוכלים 
סעודת חג, כאשר החיים תלויים מנגד, "מי בקיצו ומי 
לא בקיצו", כפי שראינו בשנה האחרונה איך הקב"ה 
שכל  עד  חובה,  לכף  כולו  העולם  כל  את  הכריע 
העולם נעצר מלכת. המשפט הגדול עומד להיפתח 
הנחת,  הבריאות,  החיים,  בו,  להיקבע  עומד  והכל 
הפרנסה, האושר והשלוה. והרי אנו כה דלי מעש, כפי 
שאנו אומרים "אנו מלאי עוון", ואיך יערב לנו לשתות, 
לשמוח, ללבוש לבנים ולחגוג את החג במצב שכזה?

לכבוד  זכו  נכבדים  שרים  שני  במשל:  המגיד  השיב 
גדול, מלכם הפקיד בידם את חותם הממלכה. היה 
זה חותם גדול שעשוי זהב טהור, ובו היו חותמים על 
כל פקודות הממלכה וציוויי המלך. השרים זכו לכבוד 
ויקר, חיו בארמון המלך, אכלו מפתו ושתו מכוסו, זכו 
לבגדי כבוד שתפר עבורם החייט המלכותי ולנעליים 
מכובדות מסנדלר המלך. כל שהיה עליהם לעשות 
יום  אותו חותם מלכותי.  הוא לשמור את  בתפקידם 
רצו  שהשתכרו,  עד  יין  למשתה  השניים  הסבו  אחד 
השניים לפצח את האגוזים שהיו לפניהם, אך בשל 
נטלו  לפצחם,  בידיהם  עלה  לא  הקשה  קליפתם 
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האגוזים.  את  פיצחו  ובו  המלך  חותם  את  השניים 
האגוזים אכן פוצחו, אך החותם נפגם, ובאותו הרגע 
"יין קשה פחד מפיגו", בבת  הופיע המלך בטרקלין. 
הסתכל  מיינם.  התפקחו  המלך  את  כשראו  אחת 
השבורים  האגוזים  הריקים,  היין  קנקני  על  המלך 
יתקיים  שעות  ארבע  בעוד  ואמר:  הפגום,  והחותם 
משפטכם באולם בית המשפט, בו תואשמו במעילה 
רכוש  ובהשחתת  המלך,  חותם  בביזוי  בתפקידכם, 
המלכות, אשמות שבכל אחת כשלעצמה די בשביל 
להיפרד  לביתכם  כעת  לכו  למיתה.  לדונכם 
יגיעו אליכם לאסוף  ממשפחותיכם, ואנשי המשמר 

אתכם אל המשפט. 

האחד  לבתיהם.  השניים  הלכו  כושלות  בברכיים 
הלך לביתו, שיתף את בניו ואשתו באשר אירע, בכיה 
גדולה עלתה מהבית, הכין אותו עוזר צוואה בשעות 
אנשי  שבאו  בעת  וילדיו  מאשתו  ונפרד  שנותרו 
חברו  את  ראה  בדרכו  למשפטו.  להוליכו  המשמר 
עיני  פלא,  זה  ראה  אך  משפטו,  אל  הוא  אף  מובל 
לא  קומתו  שלו,  כעיניו  מבכי  אדומות  היו  לא  חברו 
ולא שירך רגליו כנידון למוות. להיפך, הוא  שחוחה, 
מסכן,  בשפתיו.  חיוך  כשבדל  זקופה  בקומה  הלך 
נתבלעה  הדין  מאימת  בוודאי  חבר,  אותו  חשב 
את  שאל  לביתך?"  ציווית  "האם  והשתגע.  חוכמתו 
אנו  מצבנו?  חומרת  את  מבין  "אתה  "לא".  חברו, 
הוא  כשהמלך  מוות,  שדינן  האשמות  בפני  עומדים 
הדיין והוא העד". השיב הלה: "אמנם כן, וזוהי נקודת 
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האור במצבנו, עד שאתה בכית ונפרדת ממשפחתך 
ונתת דעתך ללכת כמובל אל המוות, אני שלחתי את 
ימליץ  מצבנו,  אודות  על  שיחקור  למלכות  המשנה 
את  שסחרר  הוא  היין  כי  למלך  ויסביר  בעדנו  טוב 
ראשנו וגרם למעשינו החמורים. על כך נענה המלך 
עצמנו  על  ונקבל  כנה,  חרטה  נביע  אמנם  אם  כי 
היקר  בפקדון  עוד  נזלזל  שלא  ובתמים  באמת 
שהופקד בידינו יסלח וימחל לנו. בשל כך איני הולך 
קדורנית כמובל אל המוות, אמנם זוהי האשמה, אך 
המלך הוא הדיין! ולכן בי הכל תלוי, שאם התשובה 
והחרטה תהיינה כנות הרי שאצא זכאי בדיני!". כיוון 

ששמע זאת חברו אורו עיניו וזקפה קומתו.

המדרש  ומסביר  וישעי",  אורי  ה'  "לדוד  אנו  אומרים 
וישעי-  השנה  בראש  "אורי-  כז)  תהלים  טוב  (שוחר 
(שפתי  פרידלנדר  חיים  ר'  אומר  הכיפורים".  ביום 
יום  יום הכיפורים נקרא  חיים מועדים ח"א) בשלמא 
ישועה, כי ביום הזה הקב"ה סולח ומוחל, ואין ישועה 
לראש  לקרוא  אמנם  מהחטא.  היציאה  מן  גדולה 
העמידה  מובן,  דבר  אינו  "אורי"   – אורה  יום  השנה 
היא  המשפט  תכונת  הרי  לאור?  נחשב  למשפט 

חושך, שכן אין האדם יודע מה יעלה בדינו. 

המשנה (ראש השנה א ב) אומרת: "בארבעה פרקים 
העולם נידון: בפסח על התבואה, בעצרת על פירות 
האילן, בראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו כבני 
הדברים  מן  אחד  כל  המים".  על  נידונין  ובחג  מרון... 
המובאים במשנה נידון בזמן הראוי לו, בפסח הוא זמן 
הפירות  הבשלת  זמן  בעצרת  התבואה,  הבשלת 

וסוכות הוא תחילת עונת הגשמים. אמנם מדוע באי 
דברי  פי  על  השנה?  בראש  דווקא  נידונים  עולם 
החלה  העולם  שבריאת  למדנו  והגמרא  המדרש 
בתשרי  שבא'  אליעזר  ר'  שאומר  ומה  באלול,  בכ"ה 
אדם  בריאת  הבריאה,  לגמר  כוונתו  העולם  נברא 
ג.):  השנה  ראש  הרי"ף  (על  הר"ן  כותב  הראשון. 
"נמצא אומר בראש השנה נברא אדם הראשון שעה 
מלאכי  עם  נתייעץ  שניה  במחשבה,  עלה  ראשונה 
השרת, בשלשה כנס עפרו, בד' גבלו, בה' רקמו, בו' 
עשאו גולם, בז' זרק בו נשמה, בח' הכניסו לגן עדן, 
עשרה  באחת  סרח,  בעשירית  נצטווה,  בתשיעית 
לו  אמר  (זכאי).  בדימוס  יצא  עשרה  בשתים  נידון, 
שעמדת  כשם  לבניך,  סימן  זה  הוא:  ברוך  הקדוש 
בניך  עתידין  כך  בדימוס,  ויצאת  זה  ביום  בדין  לפני 
להיות עומדים לפני בדין ביום זה ויוצאין בדימוס. וכל 
זה אימתי? בחדש השביעי באחד לחדש, ומכאן סמך 
למה אדם נדון בראש השנה יותר מבשאר ימים. ואף 
בשמים יש אות שמזל החדש הזה מאזנים כי בו פלס 

ומאזני משפט לה'".

דבריו של הר"ן אינם מובנים, כיצד הוא אומר שאדם 
יצא חייב בפסק  והרי  ("בדימוס"),  יצא זכאי  הראשון 
דין חמור, הקב"ה גירשו מגן עדן, קיללו ש"בזעת אפך 
נתקללה בשל חטאו, עד  תאכל לחם", אף האדמה 
חטאו היה העולם זך וטהור ומאז חטאו נפל העולם 
למדרגה נמוכה עד שדמה לגיהנם. ועוד מה הכוונה 
ויוצאין  ביום  "סימן לבניך... להיות עומדים לפני בדין 

בדימוס"? הרי בוודאי לעתים ייצאו חייבים בדין. 
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חטא  של  זאת  שפרשה  פרידלנדר  חיים  ר'  מבאר 
אדם הראשון ודינו מלמדת אותנו על הצורך העמוק 
או  כנקמה  בא  בעולמנו  העונש  בעולם.  הדין  של 
כלימוד מסר לחוטא שלא ישוב על חטאו. לא כן דין 
הראשון  לאדם  לו  היה  לא  חטאו  קודם  שמיים. 
את  השיג  שלא  כיוון  לרע,  טוב  בין  בחירה  אפשרות 
האמת  את  ראה  רק  אלא  ממשית,  כמציאות  הרע 
והשקר, עד שידע שהרע הוא שקר ודמיון והמציאות 
היא רק בטוב. רק דבר אחד היה לאדם הראשון למול 
יידע את  הרע- הידיעה שעם אכילת עץ הדעת הוא 
מציאות הרע. מבאר האר"י הקדוש שאדם הראשון 
רצה להורות הוראת שעה, הוא רצה להגביר את הרע 
כדי להוסיף לעצמו את יכולת הבחירה. בבחירתו הוא 
לרע  שייתן  במה  דווקא  הטוב,  כוח  את  לגדל  יזכה 
שמיים  כובד  את  יגדל  הוא  עליו  ויגבר  מציאות  מעין 
הראשון  אדם  ידע  לא  אמנם  בעולם.  הטוב  והופעת 
כן  אם  האכילה.  אחר  נתון  יהיה  בו  הקושי  גודל  את 
חשבון  נגד  חשבונות  עשה  שהוא  היה  חטאו  איפוא 
שמיים. המחשבה שאפשר לעשות אחרת מרצון ה' 
נובעת מאי הבנת עניין יחודו יתברך. למדנו מעניין זה 
שאי אפשר לעולם להפיק תועלת מעשיית דבר נגד 
רצונו יתברך, גם אם נראה לנו שאדרבה מזה נרוויח 
בעבודת האלקים. עבודת האדם היא להתבטל לרצון 
לכן  ביחודו,  כופר  הוא  כן הרי  אינו עושה  וכאשר  ה', 
התבטאו חז"ל בחריפות כה רבה "אדם הראשון מין 
חטא  היה  שהחטא  כלומר  לח:),  (סנהדרין  היה" 

באמונה, שהיה בו שמץ של מינות וכפירה. 

כיוון שחטא אדם הראשון ולא היה שייך עוד לעבודה 
המיוחדת של גן עדן, העבירו הקב"ה למסגרת אחרת 
– לעולם הזה, שגם בו העבודה היא עבודת האמונה. 
לחמנו,  עבור  להשתדל  לעמול,  יש  הזה  בעולם 
"בזעת אפך תאכל לחם", לעומת גן עדן ש"היו מלאכי 
השרת צולין לו בשר ומסננין לו יין" (סנהדרין נט:). בגן 
עדן אין חשש שאדם יבוא למחשבה של "כחי ועצם 
החטא  אחרי  אמנם  הזה",  החיל  את  לי  עשה  ידי 
אותו  מכוח  בהשתדלותו  לו  באים  והצלחתו  שמזונו 
מסך של הסתר, של גשמיות רעה שלה גרם בחטאו. 
כעת תחת אותו מעטה הוא צריך להחזיק באמונתו 

שהכל בא לו מכח הבורא.

בתהליך תיקון האדם המוות הוא הכרחי, לכן שולח 
מעץ  גם  ואכל  ידו  ישלח  פן  "ועתה  עדן,  מגן  האדם 
החיים ואכל וחי לעולם". אדרבה, להיות מגורש מגן 
היה  שאם  כיוון  הראשון,  אדם  עבור  חסד  הוא  עדן 
שינוי  בלא  בחטאו  נקבע  היה  עדן  בגן  לנצח  נשאר 
ששולח  מה  עצם  חנינה,  הוא  הדין  עצם  לכן  ותיקון. 
שמכאן  זכאותו  זוהי  "בדימוס",  הוא  עדן  מגן  האדם 
אותה  בזכות  מעשיו.  ולתקן  להזדכך  יוכל  והלאה 
עמידה לדין ניתנת לו האפשרות לתקן את אשר לא 

היה מתקן לולא הדין. 

מנת  על  בריאתו  ביום  שנה  מידי  נידון  האדם 
כל הכלים  לו לקבל בשנה החדשה את  שיתאפשר 
תפקידו  את  למלא  לזקוק  מנת  על  זקוק  הוא  להם 
בשנה  האדם  של  החדש  לתפקיד  בהתאם  בעולם. 

המשך בעמוד ההבא
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החדשה יזכה האדם לשאר צרכיו: פרנסה, בריאות, 
ייצא על פניו חייב  זוגיות, ילדים ועוד. לעתים האדם 
בדין, תצומצם פרנסתו, אך כל זאת לשם זיכויו בדין 
שמיים וסיוע בעבורו למלא את תכלית בריאתו וחייו. 
כל  האדם  על  יבואו  שחלילה  היסורין  שאר  גם  כך 
לא  שאם  לו,  הנכון  המקום  אל  לבוא  כדי  תכליתם 
אם  שלמותו.  לתכלית  יגיע  לא  אדרבה  בהם  יעבור 
האדם משתמש בכלים שניתנו לו נכונה, אז אדרבה 
כדי  עבורו  המשאבים  את  ירחיבו  הקרובה  בשנה 
להמשיך ולעבוד בהם את ה'. זו כוונת המדרש שכפי 
שאדם יצא בדימוס כך עתידים בניו לצאת בדימוס – 
להביא  תכליתו  שכל  דין  אך  בדין,  יעמדו  כולם 

לזכאותם וזיכוכם. 

בספר 'יערות דבש' (ח"א) מקשה ר' יהונתן אייבשיץ 
כיצד אומרים שהשופר ממתיק את הדין כאשר שעת 
ומבאר  שופר?  תקיעת  שעת  היא  אדם  של  דינו 
שכאשר האדם תוקע בשופר הוא מראה שהוא רוצה 
את דינו, מבין את ערך דינו, וזה עצמו מה שממתיק 
את הדין בעבורו. חפצים אנו בדינו של ה', כיוון שהוא 
יביאנו לתיקוננו ושלמותנו. לא כן מי שאינו  זה אשר 
מעורר עצמו לדין ומתכונן אליו, אדרבה הוא מראה 
של  קלים  בחיים  רק  אלא  בתיקונו  חפץ  הוא  שאין 
אינו  כי  לרעה,  עליו  מתהפך  דינו  זה  ובמצב  הנאה, 
רואה ערך וטוב במה שהקב"ה דן אותו. הרי שלמדנו 
זה  הוא  עליו  המבט  וצורת  הדין  אל  הגישה  שאופן 

לטובה  הוא  האם  בעבורנו-  משמעותו  את  שמהפך 
ותכלית בריאתנו  לנו להגיע לתיקוננו  במה שמסייע 
ראש  בכך.  חפצים  איננו  כאשר  להיפך  חלילה  או 
"אורי-בראש  זהו  התיקון,  בקשת  זמן  הוא  השנה 
השנה", ראש השנה יאיר לנו את תיקוננו ודרכנו. על 
ובטוחים  לבנים  לובשים  שמחים,  שותים,  אנו  כן 

שנצא זכאים.

בברכת כתיבה וחתימה טובה בכל חותמי ברכה

חיים אידלס

העלון מוקדש לרפואת  מעיין רינה בת אלישבע

מצורף 
סדר סימנים
 לראש השנה
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על  בירושלים,  הרב'  'מרכז  ישיבת  מתלמידי  אחד  סיפר 
תפילתו של ר' אריה בישיבה:

 "בתפילת מוסף של ראש השנה, עבר לפני התיבה ר' אריה, 
שקולו היה כבר חלוש וצרוד. עד לאותו יום לא הכרתי את ר' 
אריה ומששאלתי את חברי, על מה ולמה נותנים לזקן שכזה 
להתפלל ולא מטילים זאת על אדם צעיר שקולו נאה... אמרו 

לי: 'חזקה' זו בידו, עוד מימי מרן הרב קוק זצ"ל.

בחזרת הש"ץ, החל ר' אריה לומר בבכי, ברגש ובדחילו את 
קטע התפילה 'אבינו מלכנו זכור רחמיך וכבוש כעסך וכלה 
דבר וחרב ורעב ושבי...' וכאשר הגיע למילים 'ושנאת חינם 
גדולה  בני בריתך' אמר זאת בקול זעקה  ומעל כל  מעלינו 
מי  רק  הזה...  היום  עצם  עד  באזני  מהדהד  שקולּה  ומרה, 
שאהבת ישראל בערה בקרבו, יכול היה 'לתבוע' מריבונו של 

עולם, שימנע מאיתנו 'שנאת חינם'.

לימים אף נודע לי, כי היה משכים קום ומתפלל את תפילת 
שחרית עם 'הנץ החמה' באשמורת הבוקר, לאחר מכן היה 
סר ופוקד את החולים השוכבים על ערש דווי ומברכם ורק 
וכ'שליח  תפילה'  כ'בעל  ומתפלל  חוזר  היה  מכן,  לאחר 
ציבור' את אותה תפילת 'מוסף' נרגשת, המחלחלת עד היום 
בנימי נפשי כל אימת שנזכר אנכי בתפילתו של צדיק חלוש 
על  וירחם  שיחוס  שמיא  כלפי  וזועק  כוחותיו  כל  האוזר  זה 

עמו ישראל".



המשך בעמוד ההבא

הלכה ומנהג
כמודפס  מיוחד  באופן  בסליחות  מאריכים  אשכנז  בני  זה  ביום  שישי.  ביום  יחול  השנה  ראש  ערב 
בסידורים, ובני ספרד ממשיכים בנוסח הרגיל. אין אומרים תחנון ונפילת אפיים בתפילת שחרית ומנחה 
ביום זה, אמנם אם אומר את הסליחות של ערב ראש השנה לאחר עלות השחר אומר את התחנון ונפילת 

אפיים, משום שהם חלק מנוסח הסליחות. 

מנהג קדום לצום בערב ראש השנה, ואין צורך לקבל על עצמו את הצום ביום שלפני. מנהג זה נפסק 
להלכה ולכן נכון מאד להקפיד בו. אמנם יש לאכול קודם כניסת ראש השנה, שלא לנהוג כחוקות הגויים 
אשר צמים בערבי חגיהם. לגבי שעת סיום הצום ישנם מנהגים שונים; יש שנהגו לסיימו בפלג המנחה 
נוהגים  (ניתן להתפלל משעה 13:05), אך  כיום רוב הציבור  (17:26), יש שאכלו אחר תפילת המנחה 
לאכול כבר מאחר חצות היום (12:34). בימינו שהציבור נחלש מקילים רבים לפטור עצמם מלצום ע"י 

סיום מסכת. אדם חולה, לרבות אדם הנושא את נגיף הקורונה ל"ע, פטור מצום זה.

המנהג להתיר נדרים בערב ראש השנה, כשמנהג בגדד להתיר כבר מראש חודש אלול, ויש המתירים 
דווקא בערב יום הכיפורים. בהתרת נדרים חייבים הבנים והבנות רק מאחר גיל מצוות. המתירים יהיו 
אחר גיל בר-מצוה, אף בלא חתימת זקן. המתירים יכולים להיות קרובים אחד של השני או של המתיר. 
מי שיכול להתיר בפני עשרה- מה טוב. באם ניתן ראוי להשתדל שיתיר לו אדם שכבר עשו התרה לנדריו. 
אין נכון להתיר בבת אחת לכמה אנשים, משום ששני קולות יחד לא נשמעים, ולכן נתיר נדרים לכל אחד 
יכול להגיע לבית  לחוד. את ההתרה יש לעשות בפני המתירים, ולכן אדם שמסיבה כזו או אחרת לא 
הכנסת להתיר נדריו, יתיר בביתו על ידי ג' אנשים שיעמדו במרחק המותר. אם בשום אופן אין הדבר 
מעשי יכול בדיעבד להתיר את נדריו בשיחת טלפון עם ג' שומעים, אך לא בשום מדיה אחרת. גם נשים 
צריכות לעשות התרת נדרים, אך מטעמי צניעות נוהגים באחת משתי האפשרויות: א) האשה תעשה את 
יענו: "הכל  "וכן לאשתי", והמשיבים  יגיד בסוף הנוסח  בעלה שליח שיתיר עבורה את הנדרים, והבעל 
מותרים לכם הכל מחולים לכם...". ב) האשה תתפלל בליל יום כיפור במניין ובאמירת "כל נדרי" תאמר 
תסתפק  ולא  לשמוע,  תוכל  לידה  העומדת  שאשה  כך  בקול  במילה  מילה  הבנה  מתוך  הנוסח  את 

בשמיעה מהחזן או באמירה בלחש. 
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הלכה ומנהג
מנהג רווח בישראל להשתטח בערב ראש השנה קודם חצות היום על קברי אבות וקברי צדיקים. קודם 
העלייה לקבר יש לתת צדקה ולהדליק נר לעילוי נשמת הנפטר קודם התפילה על הקבר, ובעזיבתו יש 
ידיים  ליטול  ביציאה מבית הקברות מקפידים  לי".  וזכותו תעמוד  "יהי רצון שתהא מנוחתו כבוד  לומר 

שלוש פעמים לסירוגין ואין מנגבים את הידיים, כבכל כניסה לבית הקברות.

אפשר  כשאי   .(11:32) חמישית  שעה  אחר  לטבול  נכון  לטהרתם.  השנה  ראש  בערב  טובלים  הגברים 
לטבול במקוה כשר ניתן לקיים טהרה זו על ידי טבילה בארבעים סאה מים שאובים (331 ליטר, כבריכה 
וכדומה) או ברחיצת תשעה קבין, הוה אומר לעמוד תחת ברז במשך כארבע דקות. קודם העמידה תחת 
המים יש להרטיב את כפות הרגליים העומדות על רצפת המקלחת, כדי שיהיה חיבור בזמן הרחיצה, 
ויעמיד ידיו בסמוך לגוף אך לא כך שדבוקות לגוף כדי שלא תהיה חציצה. כל זה בשונה מטבילת נשים 
בגדים  לו  שיהיו  ולדאוג  להתגלח  להסתפר,  נכון  להן.  מועילה  לא  שאובים  במים  טבילה  או  שרחיצה 

מכובסים לכבוד החג הקדוש.

הנשים מדליקות נרות טרם כניסת השבת ומברכות "להדליק נר של שבת ויום טוב". יש המברכות גם 
"שהחיינו" ויש המכוונות לצאת בברכת הבעל בקידוש. אמנם הנוהגות לברך בעצמן לא יענו "אמן" אחר 

ברכת הבעל, משום שמפסיקות בין ברכת הקידוש לשתייה.

קהילה  כל  טוב,  יום  בה  שחל  שבת  כבכל  מקוצרת,  שבת  קבלת  אומרים  השנה  ראש  תפילת  טרם 
כמנהגה. לאחר מכן מתפללים תפילת ראש השנה כמודפס בסידורים. גם בעניין אמירת "שלום עליכם" 
ו"אשת חיל" ישנם מנהגים שונים, וכל אחד יעשה כמנהג אבותיו. בעל הבית אומר קידוש בתוספת נוסח 

השבת, כמודפס בסידורים, וחותם בברכת "שהחיינו" על בוא היום המקודש. 

לאחר הקידוש נהגו ישראל לאכול 'סימנים' לסימן טוב לשנה החדשה. יש שאכלו קודם נטילת ידיים, ויש 
שאכלו אחר ברכת 'המוציא'. הנוהג לאכלם קודם נטילת ידיים ויודע שלא יאכל מהם בתוך הסעודה- 
בתוך  יברך  החלה  אכילת  קודם  אחרונה  ברכה  לברך  שכח  ואם  אכילתם,  אחר  אחרונה  ברכה  יברך 
הסעודה. אומרים על כל אחד מן המאכלים 'יהי רצון' המתאים לעניינו. יש שאמרוהו קודם הברכה (על 
הסימנים שעליהם מברך), ויש שנהגו לאמרו לאחר שבלע מהם מעט, ולמנהג חב"ד אומרים את ה'יהי 
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הלכה ומנהג
רצון' בין הברכה לאכילה. 

סדר הברכות על הסימנים; ראשית נברך על התמר "בורא פרי העץ", משום שבשבעת המינים הוא הכי 
ודבש". בברכה על  זית שמן  ורימון ארץ  ותאנה  וגפן  'ארץ' שבפסוק "ארץ חטה ושעורה  קרוב למילה 
לא אכל  (אם  על הרימון  "שהחיינו"  נברך  פירות העץ שנאכל. לאחר מכן  נפטור את שאר  אנו  התמר 
באותה השנה), כאשר ניתן לפטרו מברכה זו אם נכוון עליו בשעת ברכת "שהחיינו" שבקידוש או שהיה 
מונח על השלחן בשעת הקידוש. יש שבירכו "בורא פרי העץ" דווקא על התפוח בדבש, הנוהגים כן שמים 
בתחילה את התפוח בדבש לבדו על השולחן ורק לאחר מכן מביאים לשולחן את הפירות שמשבעת 
המינים. את ברכת "בורא פרי האדמה" נאמר דווקא על ירקות שלא באים מחמת הסעודה (כגון הקרא), 

ויש שכתבו שכל דבר שבמהלך השנה לא נהוג לאכלו נחשב כדבר שלא בא מחמת הסעודה. 

אגוז  ולימון),  (ככבישה  וחמוצים  מרים  מאכלים  השנה;  בראש  כלל  לאכלם  שלא  שנהגו  מאכלים  יש 
(בגימטריא קרוב למילה חטא ומפריע בפה בשעת התפילה), קטניות, שום, ענבים חמוצים (שרומזים 
ל"ענבי רוש". והיו שהקפידו כן דווקא בענבים שחורים אך לא בירוקים). כאשר מאכלים אלו ניתנים בתוך 

מאכל באופן שאינם ניכרים לעצמם- מותר לאכלם בראש השנה. 

נהגו ישראל לטבול אחר ברכת 'המוציא' את החלה בדבש; יש שנהגו לטבול בדבש בלבד, יש שטבלו 
חציה בדבש וחציה במלח ויש שנהגו לטבול ב' פרוסות- אחת בדבש והשנייה במלח. רבים נהגו לעשות 
ותחילת השנה  חיתומה של השנה הקודמת  ולסמל בכך את  זה  יום קדוש  עגולה לכבוד  דווקא חלה 

החדשה. 

ביום שבת, שהוא היום הראשון של ראש השנה, מקפידים שלא לישון מעלות השחר (5:15), או עכ"פ 
יישן במהלך השנה הנכנסת. מאחר חצות היום  יש סימן שמזלנו לא  ובזה   ,(6:32) משעת הנץ החמה 

(12:34) מותר לישון. 

בבתי כנסת רבים עושים קידוש קודם התקיעות, אדם בריא לא יאכל וישתה כלל קודם התקיעות, כדין 
כל מצוה מן התורה שאין לאכול לפני עשייתה. אדם שאין ביכולתו להמתין עד אחר תפילת מוסף וזקוק 
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לשתייה, ישתה משקה חם או קר לא משכר ללא קידוש. אדם חלוש מעט שזקוק לפחות מ'כזית' מאכל 
(27.5 גר' או כנפח של קופסת גפרורים)- ייצא ידי חובת קידוש מקידוש שעושים לחולה. אדם חלוש יותר 
ויאכל כך כדי  שזקוק ליותר מ'כזית' אך פחות מ'כביצה' מאכל (57 גר')- ישמע קידוש שנעשה עבורו 
שיעשה סעודה במקום הקידוש. ועדיף שיקום מוקדם וישמע שלושים תקיעות קודם התפילה (שהן עיקר 
או  יכולה להקל לשמוע  או מניקה  ויאכל כפי שזקוק. אשה הרה  יעשה קידוש  ורק לאחר מכן  החיוב) 

לעשות קידוש קודם התקיעות ותאכל כפי רצונה. 

יש לכוון לצאת ידי חובה בברכות הבעל תוקע. מאחר הברכות ועד התקיעה האחרונה שאחר תפילת 
יברך  לא  מניין אחר  עבור  ונתבקש לתקוע  כלל. אדם שכבר תקע בשופר  בדיבור  אין להפסיק  מוסף 
עבורם לכתחילה, אלא יברכו כל אחד ואחד לעצמו, ואם אינם בקיאים בברכות יברך התוקע בעבורם. 
נשות ישראל קיבלו על עצמן חיוב שמיעת קול שופר, ובכלל חיובן שמיעת שלושים תקיעות בלבד. אשה 

שרוצה לחדול ממנהגה זה צריכה ללכת לרב ולהתיר את נדרה. 

בשנה זו שרבים מתפללים בביתם מפאת חולי, בידוד או סיכון – חובה עליהם לשמוע ל' תקיעות בלבד, 
ואין צורך לתקוע או לשמוע תקיעת שופר בשעת תפילת המוסף שלו או לאחריה, כיוון שתקיעות אלו 
תוקע  מבעל  שופר  תקיעת  ושומע  ביחידות  שמתפלל  אדם  היחיד.  עבור  ולא  הציבור  בשביל  נקבעו 
מברך  התוקע  ואין  שופר",  קול  "לשמוע  מברך  הבריאות)  משרד  הוראות  לפי  ממנו  במרחק  (שעומד 
עבורו, אלא אם אינו יודע לברך. אין לשים על גבי הפתח הרחב של השופר מסיכה, משום שיש בזה חשש 
של 'קול הברה' שפוסל את קול השופר, ואנו חוששים שאין יוצאים ידי חובה בצליל זה. לכן מהראוי שכל 
השומעים יעמדו במרחק של שני מטרים לפחות מבעל התוקע, ואף המקרא לבעל התוקע, שבכל שנה 
ניתן לנהוג  זו במרחק מבעל התוקע. עוד  יעמוד בשנה  אנו מקפידים שיעמוד בסמוך לו אצל הבימה, 
שבעל התוקע עצמו לא יעמוד בבימה כבכל שנה, אלא בסמוך לאחד החלונות, כך שהאוויר היוצא מפיו 
פתח  עם  ולתקוע  להקל  ניתן  זאת,  בכל  חוששים  והמתפללים  כזו  אפשרות  אין  אם  לחלון.  חוץ  ייצא 
השופר כלפי מטה, אף שמהראוי להימנע מכך. בכל אופן אין לתקוע עם מסיכה משום שהיא חוצצת בין 
פי התוקע לשופר, ואין אלכוג'ל שמורחים על פי השופר נחשב לחציצה, ומהנכון להמתין עד שיתייבש. 
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העושים 'מנייני מרפסות' ו'מנייני רחוב' יקפידו שלא תהיה הפרעה של רעש המאווררים לצליל השופר, 
ולכן מהראוי שבשעת התקיעה לא יעבדו (בעזרת שעון שבת) או להתרחק מהם כך שניתן יהיה לשמוע 
את צליל השופר בנקיות. גם בעל התוקע יתרחק מן המאווררים שלא תהיה הפרעה של צליל השופר כך 
שיהפוך ל'קול הברה'. דין מרפסת מעל מרפסת היא כדין 'בור', שאם תקעו בתוכו אין הנמצא חוצה לו 
יוצא ידי חובה, כיוון שהוא נחשב לשומע 'קול הברה', ולכן לכתחילה נימנע משמיעת קול שופר במרפסת 
מעל מרפסת, אלא אם כן התוקע תקע בשופרו בחזקה כשהפתח כלפי מעלה וברור לשומע ששמע את 
קול השופר עצמו ולא 'קול הברה'. כך גם במניינים שייעשו בבתי הכנסת, אין הנמצאים חוץ לחלל בית 
הכנסת יוצאים ידי חובה, אף אם החלונות פתוחים (ובני ספרד מקילים בזה אם ברור להם ששמעו את 
צליל השופר עצמו, ובדיעבד בני אשכנז שאין להם שום דרך אחרת לשמוע קול שופר יסמכו גם הם על 
כך). ולכן גם במקום בו מחלקים את בית הכנסת שבחלל אחד ל'קפסולות' יקפיד התוקע לתקוע בחזקה 
וממרפסת למרפסת שנמצאות  'קול הברה'.  ולא  ישמעו את צליל השופר עצמו  כך שכל המתפללים 
באותו גובה ובמרחק סביר ניתן לצאת ידי חובת שמיעת השופר. וגם העושים 'מנין רחוב' יקפידו שלא 

להיות רחוקים מדי בשעת שמיעת השופר, כך ששומעים קול חלוש, שבזה אין יוצאים ידי חובה. 

יש  אמנם  לשבח'.  'עלינו  אמירת  בשעת  הרצפה  גבי  על  להשתחוות  נוהגים  מוסף  תפילת  במהלך 
להפסיק בדבר בינו ובין הרצפה. ולהפסק זה מועיל שטיח בית הכנסת, וכן טליתו של האדם. גם אדם 
המתפלל ביחידות או המתפלל ב'מנין רחוב' יכול להשתחוות, שאין דומה השתחוויה זו לנפילת אפיים 

אשר מצריכה מקום עם ספר תורה.  

מידי שנה לאחר סעודת החג נוהגים ישראל את מנהג ה'תשליך'. הולכים למקור מים ואומרים את הנוסח 
בשעה  דרכו.  זורמים  שהמים  בשעה  המים  ברז  למול  בביתם  לאמרו  שנהגו  ויש  בסידורים,  כמודפס 
לכוון  העיקר  כאשר  הציצית,  את  שניערו  ויש  הבגד,  לנער  נוהגים  ים"  במצולות  "ותשליך  שאומרים 
שמעתה יהיו בגדיו נקיים מכל רבב חטא. יש שנהגו שנשים אינן הולכות לומר את ה'תשליך', ויש שנהגו 
שהולכות לומר אך בנפרד מן הגברים שלא להביא לערבוביה ביום קדוש זה, במיוחד בתקופה מורכבת 
זו שיש להימנע בה מהתקהלות. בשנה זו שהיום הראשון של ראש השנה חל בשבת אין אומרים בו את 

התשליך אלא דווקא ביום השני.
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עורכים סעודה שלישית קודם שקיעת החמה, ואין עושים סעודה גדולה כדי שאוכל בליל יום טוב שני לתיאבון. 

ומי שיודע שלא יכול לאכול סעודה שלישית יוצא ידי חובה במיני מזונות.

אין מכינים את צרכי הסעודה מהיום הראשון של ראש השנה לליל היום השני, ובכלל זה: עריכת השלחן, הכנת 
מאכלים ונתינתם על גבי פלטת השבת. לכן יש להמתין עד אחר צאת הכוכבים (18:46). הכנות קלות- כהוצאת 
מאכלים מהמקפיא, וכן דברים שיש בהם הנאה כבר בשעת עשייתם- כגון ניקוי הבית ושטיפת הכלים- מותרים 
מבעוד יום. עוד יש להיזהר שלא להדליק נרות ביום הראשון עבור היום השני, משום שהוא עדיין שבת, אלא רק 
ולא  יכולה האשה רק להעביר אש להדלקת הנרות מאש קיימת  מאחר צאת הכוכבים. לאחר צאת הכוכבים 
להדליק אש, ולכן יש להקפיד להשאיר בערב החג 'נר נשמה' על מנת להעביר ממנו אש לשם הדלקת נרות החג 
השני. כן יש לזכור שקיים ביום טוב איסור כיבוי ולכן לא תכבה האשה את הגפרור שבעזרתו מדליקה את הנרות, 

אלא תניחו בכלי כך שיכבה לבד. 

האשה  תאמר  אם  ספק  ישנו  טוב",  יום  של  נר  "להדליק  האשה  מברכת  השני  ביום  הנרות  הדלקת  בשעת 
"שהחיינו", משום שיתכן והיום השני של ראש השנה הוא חג אחד עם היום הראשון. לכן יש שלבשו בגד חדש על 
מנת שיוכלו לברך "שהחיינו" ולכוון על הבגד, לחילופין תצאנה הנשים בברכת "שהחיינו" שיברך הבעל בקידוש 
ולא תברך בשעת ההדלקה. גם לגבי הבעל קיים ספק זה אם יכול לומר "שהחיינו" בשעת הקידוש, לכן העצה 
היא שילבש בגד חדש או שישימו פרי חדש על גבי השלחן ויכוונו בברכת הקידוש לצאת ידי חובת הברכה על 
הפרי. כיוון שהקידוש של יום טוב הוא גם צאת השבת אומרים הבדלה וקידוש גם יחד כמודפס בסידורים, על פי 
הסדר יקנה"ז- יין ("בורא פרי הגפן"), קידוש החג, נר ("בורא מאורי האש"), הבדלה ("המבדיל בין קודש לקודש"), 
זמן ("שהחיינו"). בשעת ברכת "מאורי האש" מצמידים שני נרות זה לזה, ואין זה נחשב הבערה שלא לצורך, רק 
ייזהר מלכבותם לאחר מכן, וכן יש להיזהר בשעת הצמדתם שלא תיגע השעוה של האחד בשני משום איסור 

ממחק.

יש שנהגו במנהג הסימנים גם בלילה השני של ראש השנה, ויש שנהגו כן בלילה הראשון בלבד. 

בצאת היום השני (19:16) עושים הבדלה על יין בלבד, כדין כל יום טוב, שברכת "בורא מאורי האש" נתקנה רק 
בצאת השבת בעת שנוצרה ועל הבשמים מברכים דווקא במוצאי שבת עקב יציאת הנשמה היתירה, ומה שלא 

אמרנו אותה בין היום הראשון לשני הוא משום שנשארה עוד מעט מהנשמה היתירה עקב קדושת יום טוב. 
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

מעיקר הדין די במה שתשמע שלושים קולות, וקשה להטריח את הבעל תוקע שיתקע עבורך יותר תשובה |
מכך.

מה  ספק  התעורר  השנים  שברבות  ממה  נולד  ל'תרועה'  'שברים'  בין  החלוקה  מקור  כי  לדעת  יש 
ה'תריעה' שאותה חייבה התורה באמרה "יום תרועה". היו שהריעו בקולות רחבים כאנחה (שברים) 
והיו שהריעו בקולות קצרים כבכי (תרועה), והיו שהריעו בקול אנחה ולאחר מכן בקול בכי. תיקן רבי 
אבהו בקיסרי שמכח הספק במנהגים אלו יתקעו בכל מקום את ג' סוגי התקיעות – שברים, תרועה 
ושברים תרועה. ובזהר (ח"ג רלא) מופיע שלכל אחת מתרועות אלה יש ייחודיות ועניין משלה. טרם 
ואחר כל תרועה אנו תוקעים תקיעה פשוטה. להלכה יש להריע ג' פעמים, ומשום תקנת רבי אבהו 
יוצא שאנו תוקעים ג' פעמים תקיעה-שברים-תקיעה, ג' פעמים תקיעה-תרועה-תקיעה, וג' פעמים 

תקיעה-שברים תרועה-תקיעה, בסך הכל שלושים קולות.

חכמים תיקנו שמלבד החיוב מן התורה נוסיף ונתקע שוב על סדר התפילה, עשר קולות בסיום כל 
כל אחת  כך בחזרת הש"ץ בסיום  נחזור על  ושוב  ושופרות.  זכרונות  מג' הברכות- מלכויות,  אחת 
מהברכות. כך שבסיום חזרת הש"ץ אנו תוקעים תשעים קולות בסך הכל. ונוהגים להוסיף עוד עשר 

קולות להשלים למאה קולות.

אמנם כל תקנה זו היא דווקא בציבור, אבל המתפלל לבד אין לו לתקוע בתוך תפילתו, ואף לא ישמע 
מאחר שתוקע עבורו בשעת תפילתו, אלא ישמע רק את שלושים הקולות שמן התורה קודם תפילת 
מוסף. בעניין הפסוקים שנהוג לומר קודם התקיעה יאמר רק את פרק "למנצח לבני קרח" (תהלים 
מז) בלא הפסוקים שאומר התוקע, ואחר התקיעות יאמר את הפסוקים "אשרי העם", "בשמך יגילון" 

ו"כי תפארת" וימשיך לומר "אשרי".

אם אין באפשרות הבעל תוקע להגיע קודם שתתפלל מוסף, ניתן גם להקדים ולהתפלל ולשמוע 
לאחר מכן את התקיעות.

שלום הרב, אני אמנע השנה מללכת להתפלל בבית הכנסת, משום שאני 'בקבוצת סיכון', ומגיע בעל שאלה |
תוקע לתקוע לי בבית. באיזה אופן יש לעשות את התקיעות?
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

דין בעל תוקע כדין שליח ציבור (הגהת חת"ס תקפא), ולכן אין לאבל בתוך י"ב חודש על הוריו או תשובה |
בתוך ל' יום על שאר קרובים לתקוע בשופר, אלא אם כן אין לכם תוקע אחר שבקי או הגון כמותו. 
והעיר הגרש"ז (שש"כ פס"ה) שכשאבל תוקע בשופר יאמר גם את ברכת "שהחיינו", ולא יתן לאחר 

לומר "שהחיינו", שיש בזה אבלות בפרהסיא ביום-טוב.

שלום הרב, האם ניתן לתת לאדם בתוך שנת האבל להיות בעל תוקע במניין שלנו?שאלה |

נפסק בשלחן ערוך (או"ח תקפט) עפ"י המשנה שהחירש פטור מתקיעת שופר, ופסק מרן שאפילו תשובה |
הוא מדבר פטור משום שאינו שומע (רשב"ץ). אולם חירש ששומע ע"י מכשיר שמיעה חייב לשמוע 
קול שופר (הלכות קטנות ומ"ב). ולכן חירש בעל מכשיר שמיעה יכול גם להוציא אחרים ידי חובתם, 
בתנאי שיכול לשמוע גם בלא המכשירים, וכל תכליתם היא לשם הגברת השמע. אך אם אינו שומע 
דבר בלא המכשירים אינו יכול להוציא ידי חובה, משום שמכשירי השמיעה שעליהם דיברו הפוסקים 
הם 'חצוצרות'- מעין אזניות שרק באות להגביר את השמע. ואם נעזר במכשירי שמיעה ויכול לשמוע 
בלעדיהם, כך שחייב בשמיעת קול שופר, מן הראוי שיורידם טרם שמיעת קול השופר, כך שישמע 

את צליל השופר עצמו ולא צליל מתכתי שמופק ע"י מכשיר השמיעה. 

מה דין חירש בשמיעת קול שופר?שאלה |
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