
 אכילת סימנים בראש השנה                                     
 

 עזרא מרום: מאת                                               
 
נהוג בקהילות ישראל לאכול בסעודת הלילה בראש השנה מאכלים כבר מתקופת הגאונים  

הן יש בומבקשים בקשות ש" יהי רצון "אומרים , מברכים עליהם " סימנים" סימליים הנקראים 
יש נוהגים שלא לאכול  .כלומר שם המאכל דומה ללשון הבקשה ולתוכנה, שמות המאכליםל זיקה

 .או חמוצים אלא רק דברים מתוקים לסימן טוב שתהיה השנה טובה ומתוקה מרירים מאכלים 
 .חטא=יש נוהגים שלא לאכול אגוזים כי אגוז בגימטריא

 
 מקור המנהג. א    

 
 :ב"דף ה ובמסכת הוריות י  מסכת כריתותבג בגמרא המקור המנ 
קרא : ריש שתאבלמיכל יהא רגיל איניש ', מילתא היא -סימנא 'השתא דאמרת : אמר אביי"

 -סימן )"עכשיו שאמרת שלסימן יש חשיבות : אמר אביי: "תרגום ."סילקא ותמרי, כרתי, ורוביא
במהלך השנים ". תמרו תרד, לוביה, דלעתיהא רגיל אדם לאכול בראש השנה "( דבר הוא

שנהיה מלאים מצוות ) רימון: הורחבה רשימת המאכלים המשמשים לסימנים ונוספו להם 
 גזר , (שנהיה לראש ולא לזנב)ג  ראש של ד , ( שתהיה שנה מתוקה) תפוח בדבש, (כרימון

 .השונותועוד כמנהג הקהילות מאכלים מתוקים , בשר שמן,  (שיגזרו עלינו גזירות טובות )
 
 טעמי המנהג   .ב 
 

, מסמלים את השמחה שבשנה החדשה( כדוגמת בשר שמן ומאכלים מתוקים)חלק מן המאכלים 
בעיקר בזכויות ובקיום המצוות ( דגים וכדומה, רימון, רוביה)את השאיפות אליה או את הריבוי 

שים את השמדת מבק( תמרי ועוד, רוביא, סלקא)מאכלים אחרים , מנגד"(. שירבו זכויותינו)"
 .האויבים או השונאים

 על כך שבשנה הבאה עלינו לטובה יקרו לנו דברים הרמוזים  רומזים שאוכלים מאכלים אלו כ

 :אלוהירקות בשמות  ה 
  .את רוע גזר דיננו יקרעהטוב ' זכיותינו ושה' מבקשים שיקראו לפני ה (דלעת) קראשאוכלים כ

 .אויבנו שיכרתואנו רומזים  כרתיכשאוכלים   .זכויותינושירבו רומזים  רוביאכשאוכלים 
  .אויבנו שיתמואנו רומזים  תמריםכשאוכלים  .אויבנו שיסתלקואנו רומזים  סלקושאכולים 

רימון מסמל קיום מצוות רבות  כמספר גרעיני הרימון והדבש מסמל , גזר מרמז על גזירות טובות
 .לזנב הדג מסמל שנהיה לראש ולאראש ו שנה מתוקה

 
 משמעות הסימנים.  ג 

 
  :מביא מקור מהתורה כי לסימנים יש משמעות מאור ושמשה

כאשר "ביקש מהם שיכינו לו מאכל , יעקב ועשיו, בתורה נאמר כי לפני שיצחק רצה לברך את בניו
, דת חסדיהם ממ -דברים מתוקים  . כי המשכת הברכות הוא לפי ענין המאכלים ". אהבתי

 לדבריו כלומר." לזה אוכלים בראש השנה דברים מתוקים ודבש, דת גבורהיממהם  -והחמוצים 

 . ולכן כל מאכל ממשיך ברכה אחרת " כלי מחזיק ברכה"המאכל הוא מעין 
 

 :תהמעידים על מהותם הפנימי, שלהם השמותמבאר כי עיקר עניין הסימנים הוא הפרי צדיק 
ו זכויותינו ותפוח בדבש כדי לסמל שתהיה רוביא שירב, זה סימן שנהיה לראש" ראש"כשאוכלים 

 .שנה טובה ומתוקה
 

 
 ?דין קדימה בסימנים ומתי אוכלים אותם

 
 .התמרים קודמים לברכה לרימונים ולשאר הפירות ויברך עליהם בורא פרי העץ

יש שנוהגים לברך על הסימנים גם בלילה השני של . אם התמר הוא פרי חדש יברך עליו שהחיינו
יש שאוכלים את הסימנים לאחר הקידוש . מספר מנהגים מתי אוכלים את הסימניםישנם . החג

הבעיה במנהג זה הוא שנכנסים לספק ברכות לגבי ברכה אחרונה על . לפני נטילת הידיים

ובכך יוצאים מהספק של הברכה , יש שאוכלים אותם לאחר ברכת המוציאולכן   .סימנים אלו

המנהג השני הוא .מברכה אחרונה  ר הסעודה פוטרת שברכת המזון שלאחבגלל , האחרונה 

 .המוציא ולאחר מכן לאכול את הסימנים דהיינו לברך, המומלץ יותר על ידי הפוסקים
 

                                    

 לעילוי נשמת 

 ל"ז בן צבי דבשמעון פרידמן 
 במלאת עשר שנים לפטירתו
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