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 ראש השנה 

לֹא   ִכי  ַבִדין  ָמרֹום  ְצָבא  ַעל  ִלְפֹקד  ַהִדין  יֹום  ִהֵנה  ְויֹאְמרּו  יֹאֵחזּון  ּוְרָעָדה  ְוִחיל  ֵיָחֵפזּון  ִיְזכּו ּוַמְלָאִכים 
 ְבֵעיֶניָך ַבִדין, ְוָכל ָבֵאי עֹוָלם ַיַעְברּון ְלָפֶניָך ִכְבֵני ָמרֹון.

עלונים מלאכלי מעלה, לבנים, בוהקים, סמל השלמות, דוגמא לקרבת  מלאכים ושרפים, כרובים  
יום   הנה  נפשם...  עומקי  עד  מבוהלים  נחפזים,  רועדים,  הם  והם,  בתפארתה.  אלוקות  אלוקים, 

 הדין!!! 

ואנו ? יצורי אנוש בשר ודם, מכף רגל עד ראש אין בנו מתום, נפש שסועה בין רוחניות לחומריות,  
ף עכור שיצר הקנאה התאוה והכבוד שולטים בה שלטון ללא מיצרים...  נשמה טהורה כלואה בגו

איך ניתן לבקש מאיתנו להלל ולשבח ולהמליך את מלכנו ביום בו תנשא מלכותו אם אנו אמורים  
באותו יום לשכב בחוסר אונים זוחלים ורועדים ונחפזים כעלה נידף... כי אם המלאכים הקדושים  

 ל אחת כמה וכמה אנו עזובי הקיר ?! משרתי השם נחפזים והמומים, ע

וכאן הבליח הרבי הארה מחודשת, אור חדש על ציון מתוך משנתו ובית מדרשו של הרה"ק רבי  
 משה מקאברין זי"ע:

תהום   פני  על  וחושך  ובוהו  לתוהו  חוזר  העולם  כביכול  כולה,  הבריאה  מתחדשת  השנה  בראש 
ואבינו השנה[,  בראש  שיש  ה'דרמיטא'  בזה"ק  מלכותו    ]וכמבואר  ומכונן  הבריאה  מחדש  מלכינו 

 עלינו. זה היום תחילת מעשיך!

והנה המלאכים אינם בעלי בחירה, אין בהם דעת לגלות את הקב"ה בתוך הסתר פנים, המלאכים  
לקבל   זוכים  ובוהו, אדרבה מלאכים  תוהו  בתוך  בתוך החושך  לגלות את הקב"ה  מורגלים  אינם 

ביום   כן  ועל  צמצום,  בלי  אלוקי  אין  אור  הבריאה,  את  מחדש"  "מאתחל  שהקב"ה  כזה  נורא 
בתוך   ורגליהם  ידיהם  את  מוצאים  אינם  הנורא, הם  בחושך  לעמוד  יכולים  המאכלים הקדושים 
אותו תוהו ובוהו מבלבל... ומלאכים יחפזון וחיל ורעדה יאחזון ויאמרו הנה יום הדין, כי לא יזכו  

 בעיניך בדין!!! 

בש גושי  חומר,  קרוצי  אנו,  השנה  אבל  כל  משך  ועומדים  מצווים  הרי  אנו  שתיים,  על  מהלכי  ר 
לאחוז בפלח הסבלנות ולהשקיע דעת ותבונה לחפש את הבורא בתוך ההסתר הגדול, ואדרבה, הרי  
כך דרך התגלות הקב"ה אלינו, דוקא מתוך החושך, דוקא בעת בלבול הדעת בתוך מעמקי התוהו  

 ים כי קל מסתתר בשפריר חביון... ובוהו החשוכים והנוראים, דוקא שם אנו יודע

לפיכך, אנו אכן זוחלים ורועדים מיום בואך, חלים כמבכירה, עומדים אנו בברכיים כושלות ובושה  
חושך,   אכן  שהחושך  מסקנות  להסיק  נחפזים  לא  אנו  לא!  זה   !? "יחפזון"  אבל  פנינו.  תכסה 

 שהתהום אכן עמוק, ושההסתר הוא דין. 

ות, נוזיל דמעה או שתיים על הבגידות בבורא האהוב, על הנפילות  אמנם נקרע שערי שמים בתפיל
כל   על  ניאנח מעומק הלב  ולא השכלנו להתרומם מתוכם לפסגות חדשות,  לנו משך השנה  שהיה 
ואנו אטמנו אוזננו משמוע...   הפעמים שהקב"ה דיבר אלינו בצורות שונות במשך השנה החולפת 

מהתוהו   לברוח  ניחפז  לא  אופן  בשום  כי  אבל  היטב  יודעים  אנו שאיננו מלאכים  ובוהו, אדרבה, 
דוקא ע"י ה'דרמיטא' דוקא מתוך התוהו והבלבול  מחדש לנו אבא אוהב בריאה חדשה, הוא מגלה  

 את מלכותו עלינו מחדש!!! 

 וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון!! 


