
THEMES OF ROSH HASHANAH 
 

The Simanim1.  
 

Talmud Horyot 12b 
אמר אביי, השתא דאמרת: סימנא מילתא היא, ]לעולם[ יהא רגיל למיחזי בריש שתא קרא 

 ורוביא, כרתי וסילקא ותמרי.
 

Meiri 
הרבה דברים הותרו לפעמים שהם דומים לנחש ולא מדרך נחש חלילה אלא דרך סימן לעורר 

ל ראש השנה קרכס"ת קרא רוביא בו לבבו להנהגה טובה והוא שאמרו ליתן על שלחנו בלי
כרתי סלקא תמרי שהם ענינם מהם שגדלים מהר ומהם שגדלתם עולה הרבה וכדי שלא ליכשל 
בהם לעשות דרך נחש תקנו לומר עליהם דברים המעוררים לתשובה והוא שאומרים בקרא 

העונות יקראו זכיותינו וברוביא ירבו צדקותינו ובכרתי יכרתו שונאינו ר"ל שונאי הנפש והם 
ובסלקא יסתלקו עונינו ובתמרי יתמו חטאינו וכיוצא באלו ורוביא פרשוה גדולי הרבנים תלתן 
ואנו מפרשים בו קטנית הנקרא פיישו"ל וידוע שכל זה אינו אלא הערה שאין הדבר תלוי 

 באמירה לבד רק בתשובה ומעשים טובים.
 

Tur Orach Chayim 583 
ה מאן דבעי למידע אי מסיק שתא אי לא מייתי בהדין גרסינן בפ"ק דכריתות )ה ב( אמר רב

עשרה יומי שבין ר"ה ליה"כ שרגא בביתא דלא נשיב זיקא אי משיך נהורא ידע דמשיך שתא 
ומאן דבעי למידע אי מצלח עסקיה אי לא מרבי תרנגולא אי שמין שפיר ידע דמצלח אמר אביי 

ש שתא אתרוגא קרי רוביא כרתי השתא דאמרת סימנא מלתא היא יהא איניש רגיל למיכל ברי
סלקי ותמרי רוביא פירש רש"י תלתן רוביא ירבו זכיותינו כרתי יכרתו כו' סלקי יסתלקו כו' 
תמרי יתמו כו' קרי מפני שממהר להיות גדל ומזה רבו המנהגים כ"מ ומקום לפי מנהגו כמו 

שנה מתוקה  באשכנז שרגילין לאכול בתחלת הסעודה תפוח מתוק בדבש לומר תתחדש עלינו
ובפרובינצ"א נוהגין להביא על השלחן כל מיני חידוש ואוכלין ראש כבש והריאה לומר נהיה 
לראש ולא לזנב והריאה לפי שהיא קלה והר"מ מרוטנבורג היה רגיל לאכול ראש איל זכר 

 לאילו של יצחק:
 

Darchei Moshe 
ורא פרי העץ דהוי כדברים ז עמ' רעז( שצריך לברך תחלה ב -כתב במהרי"ל )הל' ר"ה סי' ו 

הבאים תוך הסעודה שלא מחמת הסעודה ומה שלוקחין תפוח כדי לרמוז על שדה תפוחים 
 הידוע הנרמז במקרא )בראשית כז כז( ראה ריח בני כריח שדה )תענית כט ב( עכ"ל מהרי"ל: 
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ין פרוסת המוציא בדבש, ואחר שאכל בסעודת הלילה נוהגין לעשות סימנים לשנה טובה. טובל
כזית אומר יהי רצון שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, ואחר כך טובל קצת תפוח מתוק בדבש 

כן יהי רצון וכו' ונוהגין לאכול ראש  -כך אומר גם  -ומברך עליו בורא פרי העץ ואוכלו ואחר 
שיהיה גם כן זכר לאילו של בעל חי ואומר יהי רצון שנהיה לראש. ויש להדר אחר ראש כבש 

של יצחק, וגם ירקות אוכלים אותן שיש להן במדינה ההוא שם המורה לטובה. )כמו 
במדינותינו, מעהרען( ואומרים יהי רצון שירבו זכיותינו, ויש נוהגין גם כן להדר לאכול דגים 

וצים שיש רמז לפרות ולרבות כמו הדגים, ואין לבשל אותן בחומץ, כי אין אוכלים דברים חמ
או מרורים בראש השנה ואוכלין בשר שמן וכל מיני מתיקה, גם נוהגין שלא לאכול אגוזים 
ולוזים כי אגוז בגימטריא "חטא" וגם מרבים כיחא וניעה המבטלים את התפלה, ויש ללמוד 

 על השלחן תורה, ונוהגין קצת ללמוד משניות מסכת ראש השנה. 
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תפלת מעריב בליל ראשון נוהגין לומר כל אחד לחברו לשנה טובה תכתב ותחתם.  לאחר גמר

ולנקבה אומרים, תכתבי ותחתמי, אבל ביום אין אומרים. לפי שכבר נגמרה הכתיבה קודם 
 חצות היום ובליל שני יש נוהגין לאומרו כי לפעמים נדונין ביום שני. 

 
  



2. Tekiat Shofar 
 

Rambam Hilchot Teshuvah 3:4 
ר בראש השנה גזירת הכתוב רמז יש בו כלומר עורו ישינים משנתכם אע"פ שתקיעת שופ

ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם, אלו השוכחים 
את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל הביטו 

ם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא לנפשותיכם והטיבו דרכיכם ומעלליכם ויעזוב כל אחד מכ
 טובה. 

Even though the sounding of the shofar on Rosh HaShanah is a decree, it contains an allusion. It is as 
if [the shofar's call] is saying: Wake up you sleepy ones from your sleep and you who slumber, arise. 
Inspect your deeds, repent, remember your Creator. Those who forget the truth in the vanities of time 
and throughout the entire year, devote their energies to vanity and emptiness which will not benefit or 
save: Look to your souls. Improve your ways and your deeds and let every one of you abandon his evil 
path and thoughts. 
 

 ס' אלה הם מועדי )לר''א שלזינגר(

 
 

Shulchan Aruch 586:1 
שופר של ראש השנה מצותו בשל א איל וכפוף; ובדיעבד, כל השופרות כשרים, בין פשוטים 

רני רוב החיות בין כפופים, ומצוה בכפופים יותר מבפשוטים; ושל פרה פסול בכל גוונא; וכן ק
)וכן שופר מבהמה טמאה, פסול( )ר"ן שהם עצם אחד ואין להם מבפנים זכרות, פסולים. 

 . פ"ד דר"ה(
 

Mishnah Berurah 
ר"ל דלאו דוקא באיל אלא אפילו בשאר בהמות וחיות ג"כ]ה[ כפוף עדיף  -ומצוה בכפופים וכו' 

נים איזה מהן עדיף אכן מפשוט. והנה המחבר סתם ולא ביאר איל פשוט וכפוף משאר מי
מסקנת]ו[ רוב הפוסקים דמעלת כפוף עדיף לפיכך אם נזדמן לו של יעל כפוף ושל כבש פשוט 
יתקע בשל יעלים וכפוף דתקון רבנן]ז[ לתקוע בכפוף לסימן שיכפפו לבם למקום בתפלה 

ל משא"כ שופר של איל אינו תיקון רבנן לתקוע דוקא בשל איל]ח[ אלא מנהג שנהגו כל ישרא
 מעולם לזכר עקידה ואיכא בזה מצוה מן המובחר. 

 
  



Rav Kapach (commentary to Rambam) 
 

  



3. Malchuyot, Zichronot & Shofrot 
 

Talmud Rosh Hashanah 32a 
משנה. אין פוחתין מעשרה מלכיות, מעשרה זכרונות, מעשרה שופרות. רבי יוחנן בן נורי אומר: 

 יצא.   -אם אמר שלש שלש מכולן 
בספר תהילים. גמרא. הני עשרה מלכיות כנגד מי? אמר רבי לוי: כנגד עשרה הלולים שאמר דוד 

הנך דכתיב בהו ההללוהו בתקע שופר. רב יוסף אמר: כנגד עשרת  -הלולים טובא הוו!  -
הדברות שנאמרו לו למשה בסיני. רבי יוחנן אמר: כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולם. 

בראשית נמי מאמר הוא, דכתיב ובדבר ה' שמים  -דבראשית תשעה הוו!  -ויאמר  -הי נינהו 
 נעשו. 

 
Rav Soloveitchik - Harerei Kedem 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



4. Minhagim of Rosh Hashanah 

Sefer Taamei Haminhagim 

 

 

 

 


