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היום יעמיד במשפט כל , היום הרת עולם: "השנה אנו אומרים מספר פעמים בתפילות ראש .  א

במשפט זה באים לידי ביטוי שני נושאים המהווים את התוכן הרוחני של ראש ".  יצורי עולם
ה "הוא היום של בריאת האדם שהוא נזר הבריאה ותכלית הבריאה שהחלה בכ. א:  השנה
הטעם שראש השנה נבחר כיום הדין כתוב  .קד ביום הדיןבמאמר זה נתמ. יום הדין. ב.     באלול

שבו מתוארת השתלשלות העיניינים שקרו ביום הראשון  ג"פסיקתא דרב כהנא כבמדרש 
 .בראש השנה נברא האדם הראשון" :תשרי' לבריאת האדם שחל ב א

 .ה עם מלאכי השרת"נתייעץ הקב –בשעה  השניה . עלה במחשבה–בשעה הראשונה 
בשישית עשאו גולם והעמידו על , בחמישית ריקמו,ברביעית גיבלו, ינס את עפרובשלישית כ 

. בתשיעית ציוהו על עץ הדעת. בשמינית הכניסו לגן עדן. בשביעית זרק בו נשמה. רגליו
בשעה . בשעה אחת עשרה נידון . חטא האדם ועבר על הציווי שלא לאכול מעץ הדעת–בעשירית 

 אתה סימן:ה "אמר לו הקב(. ונמחל ל)=שתים עשרה יצא בדימוס
ין ביום כך עתידין בניך להיות נכנסים לפני בד, כשם שנכנסת לדין ביום זהויצאת בדימוס לבניך

שבו , בחודש השביעי באחד לחודש שמזלו מאזניים? כל זה אימתי . זה ויוצאים לפני בדימוס
 ."נשקלים מעשי האדם

 
ראש השנה הוא גם יום הדין לכל באי עולם שבו האדם נידון על מעשיו בשנה שחלפה ונקבע . ב

" מי במים ומי באש, מי בעיתו ומי לא בעיתו, מי יחיה ומי ימות: " מה יקרה לו בשנה הבאה 
"  אלוקיך בה מראשית השנה עד אחרית השנה' עיני ד" :א "ע, כמאמר הגמרא ראש השנה ח

בראש השנה כל : "ז"עוד אומרים חכמינו בגמרא שם דף ט". ן מה יהא בסופהמראש השנה נידו

 ".מרון באי עולם עוברים לפניו כבני

 
  מחוטב עציך עד שואב מימיך. ג
 

מחוטב עציך עד שואב ...אלוקיכם ' אתם ניצבים היום לפני ד: " פרשת ניצבים  פותחת בפסוק 
בגדול החל ובקטן : " בנוהג שבעולם מקובל הכלל הסיומת של הפסוק טעונה בירור שכן ". מימיך
בפועל כתובים בפסוק שני סוגי אנשים . מהמלך עד שואב המים: ולפי זה היה צריך לכתוב " כילה

 :תשובות לשאלה זו 3נציין .  חוטב העצים ושואב המים,שווים במעמדם הנחות 
 
לכל סוגי הוא יום הדין מביע את הרעיון  שראש השנה "  מחוטב עציך עד שואב מימיך". 1

חוטב העצים מייצג את האדם הרע שהורס ומשחית את הטבע . גם הרעים וגם הטובים האנשים
לעומת זאת שואב המים מסמל את האדם . וכורת את העצים שפירותיהם מזינים  את האדם

הטוב שמביא מים המשמשים שתיה לאדם ולבהמה ובאמצעותם גם משקים את העצים והצמחים 
 .פריחה ולבלוב של הצומח, תורם לצמיחהובכך 

 
שבה עומדים לדין ובמהלכה אפשר לחזור  מתייחס לתקופה" מחוטב עציך עד שואב מימיך" .2

 ו באב שבו הפסיקו לכרות את עצי המערכה ששימשו לקרבן"מחוטב עציך מרמז על ט. בתשובה
ו באב תש כוחה של חמה ולכן אינה ממיתה את התולעים "לפי הגמרא בתענית דף  ל בט. עצים

 .המיםחג ניסוך , מרמז על שמיני עצרת " מימיךשואב . "שבעצים ולכן אי אפשר להקריבם
 ו באב עד שמיני עצרת "באופן זה התקופה של אפשרות לחזור בתשובה מורחבת ומשתרעת מט

 
 .ראש השנה מהווה יום הדין שבכל הדורותמבטא את הרעיון " ואב מימיךמחוטב עציך עד ש". 3
 ועד העציםויערוך את : שנאמר עליו בעקידת יצחק , אברהם אבינו, החל מהיהודי הראשון 
".   בששון ממעייני הישועהמים ושאבתם : "שעליו אומר הנביא   -מבשר הגאולה-לאליהו הנביא 
 (3,ב"ישעיהו י)
 
 


