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 ת הקודש במהלך ימי החגמתוך דברו דלותשזכיתי ל מרגליותכמה 
 (שליט"א )ועוד אחת על ראש השנה מדרשת שבת שובה מאת בנו בכורו הרה"צ רבי יצחק אייזיק

 ראש השנה

 שנהיה לראש ולא לזנב

חתיכת את אנו אוחזים  רעדהל כל השנה, באנו עוצמים עינים בדבקות ומכוונים כל מילה, זה הרי יום מכריע גורלות ע
 "שנהיה לראש ולא לזנב"... ובמתינות ראש הדג ואומרים בכוונה

אבל האם חשבנו פעם על המשמעות? האם אנו מתפללים להפוך לראש הקהילה, לראש הישיבה, לבוס בעבודה??? 
ון וכולם סביבו האם מטרתנו בעולם היא להיות דוקא בעמדת השפעה קהילתית, דוקא להיות זה שנותן את הט

חרדים למוצא פיו?? האם לכך נבראנו? ודאי שזה נחמד לבן אנוש, אבל האם נכון להתפלל על זה באותו רגע מכונן 
 ???לנו זה לא מספיקועובד את בוראו וקדוש?? וכי להיות "יהודי מן השורה" שמתברך בבני חיי ומזוני 

רו הרה"צ רבי יצחק אייזיק שליט"א, השנה זכינו לשמוע על כך רעיון מקורי ועמוק בדרכו של רבינו, מפי בנו בכו
 בדרשת שבת שובה, הסכיתו ושמעו:

הטבע האנושי מושך אותנו לחשב כל היום תחבולות ורעיונות איך וכיצד לפעול ולהצליח, המוח שלנו לא מפסיק 
כי תוכנית זו ודאי אין כמוה  ומשוכנעים חיםולייצר דמיונות ותוכניות שונות ומשונות, הצד השווה שבהם שאנו בט

 עד שאנו נקשרים בה, הוגים בה ובוטחים בישועתה... בלתה וזו ודאי תוביל להצלחה.ואין 

נראה לנו ביחצני"ם נפוחי כרס וחשובי מבט, ך באנשים ידועים, בגבירים ידועי שם, חככמו כן, הטבע מושך אותנו להת
כי ביום מן הימים ודאי התועלת תהיה  אנו נהנים לדמייןנים, 'ה"מקושרים" והחברמ עםלפתח קשרים וקוסם נוצץ 

 גדולה אם נשקיע ביחצן כזה או אחר...

להיות תלוים ועומדים לחסדי הבורא פי מליון עדיף  .מעלה ולא מוריד אנו שוכחים כי ההשתדלות לא ךאבל בכ
 מלהיות מקושר לאיזה יודען בעל שם עולמי.

ראש, "ולא לזנב" שלא הוא שאתה  ,זוהי עומקה של התפילה "שנהיה לראש", אבא יקר שנזכה להיות מחוברים אליך
 להושיע...ם הנרוץ אחרי כל הזנבות, התוכניות, הקשרים, החנופה, וכל שאר זנבות שאין ב

 

 יום כיפור

 ותשליך במצולות ים כל חטאותם

ה ? וכי ישנו איזה אגם או מקווה מים שבהם ניתן להטמין עבירות ועוונות קשים? ובכלל מהו מטרת היכן הוא ים ז
השלכת העוונות לים? וכי אנו כביכול מתביישים שזה יהיה גלוי שאנו מתחננים לבורא כי יטמין אותם עמוק עמוק 

יזכה אותנו בחלקה טובה בגן עדן,  יות ובורא עולםובמעמקי הים? וכי לא היה עדיף להתפלל שהזדונות יהפכו לזכ
 ושלום על ישראל... מה צורך יש לנו בהשלכת העבירות המטונפות שלנו לים??

 וכאן האיר לנו הרבי שליט"א הארה נשגבה:

הדרך הראשונה זוהי 'הפקרות', כלומר  .בנפול אדם ונכשל ל"ע בעבירה, יש לפניו שלשה דרכים איך להתייחס לכשלונו
הנות על הדרך?!... הדרך השניה היא דרך היאוש, כלומר היצר הרע מלביש על ישל אז למה לא לאם אני במילא נכ

 האדם עצבות ודכאון ועוד משכנע אותו שזה דכדוך של דרך תשובה...

ויש כמובן את הדרך השלישית, הדרך המובחרת שהרבי חוזר ומשנן לנו זה עשרות שנים בכל עת מצוא ובכל מיני 
הכנעה', כלומר דוקא מתוך החטא, דוקא בעקבות השבר, דוקא מתוך הכשלון יש כאן הזדמנות וריאציות, 'דרך ה
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אמיתית לגלות כי בעצם האדם מעצמו חסר כוחות הוא, וכל מה שאינו נכשל תמיד הוא רק בעקבות חסדו הגדול של 
שכחנו את קיומו, כי עלה אבא אוהב בשמים שמחזיק אותנו לבל נפול ניפול, וברוב רחמי השם עלינו ראה הבורא כי 

לית השלמות, ורק כ, שמה שלא חטאנו ופשענו יותר הוא כי "ברוך השם" זכינו להגיע לתהיא בליבנו שההצלחה שלנו
משום מה העולם עוד לא קלט איזה אדם גדול מתהלך בינותם כאחד האדם... וכעת בכדי להחזיר אותנו ל'פרופרציה' 

ן כדי שנזכה 'להתאפס' ולהזכיר קצת לעצמנו מי הוא זה שלא נתן לנו להכשל עד הנכונה, זימן לנו השי"ת מכשול ועוו
 עתה, וגם עכשיו עומד הוא ופושט זרועותיו לקבל שבים...

דינה מוהיה אם נשכיל ונזכה לצעוד בדרך זה, בדרך ההכנעה והשפלות, בדרך האמונה הפשוטה, אזי לא רק שניצלנו 
לא אף זכינו להעלות את השפל הנורא הזה לרום המעלה, והרי זה "זדונות של גהינום בעקבות העבירה שעברנו, א

ולא זו בלבד, אלא לקרבת אלוקים שאין דוגמתה,  זכינונעשו לו זכויות" כפשוטו ממש, כי דוקא בעקבות הזדונות 
ים שבויים ברגשות הגאוה הגוא עד עתהשהיו רק ב"זכות" העבירה הוא זוכה כעת להעלות את מעשיו הטובים ש

מעתה עליו לבקש רחמים מבעל הרחמים לבל הכל מאיתו יתברך, והוא זוכה להבין כי ורק בזכות הנפילה , והסרוחים
 יכשל שוב ח"ו.

, 'ים' הלא הוא 'ים החכמה', וכך הוא "ותשליך במצולות ים כל חטאותם"ומתוך כך נבין את תפילה העמוקה 
ל'ים החכמה' שנזכה מתוך החטא לתקרב צעד נוסף קרוב יותר תפילתינו: אבא יקר עזור לנו להשליך את העוונות 

אליך אבא יקר, שרק לא נחליט לטאטא את החטאות והפשעים מתחת לשטיח ו"שלא מדברים על זה וזהו", לא ולא, 
 כי ממך אליך אברח!!! אנו רוצים לזכור את העוונות, ודוקא מתוכם להתקדם אליך אבינו רועינו...

 סוכות

 א.

מעיד שבכל שבעת ימי החג  רבי יהשוע בן חנניה.( כי גבשמחת השואבה בבית המקדש הגמרא מספרת לנו )סוכה נ
 "לא ראינו שינה בעינינו".

אותו כ"רואה אדם הנרדם לו אי אפשר בכלל להגדיר מה הכוונה "לא ראינו"? וכי שינה זה משהו שרואים אותו? 
 ..וכדומה. שינה" פתנוא חטהלא לכאורה חז"ל היו צריכים לכתוב לנו "לשינה"... 

 אלא שבשנה זו זכינו לאור חדש בדברי הגמרא, וכך ביאר לנו הרבי שליט"א בחג הסוכות:

..( "לי זה לא היה קורה", או "איך .אדם הרואה כשלון או חסרון אצל זולתו, יכול בקלות להרהר )ולפעמים להרהר בקול
 .מתבייש, השם ירחם, איזה חינוך הוא קיבל?", וכדומה..לא הוא 

אם הבורא הביא אותנו  :אבל ישנה דרך מובחרת הרבה יותר, דרך שאותו הרבי שליט"א חוזר ומטמיע בנו ללא לאות
גם של הילדים שלנו... הרי זה סך הכל מתנה של  ,לראות בחסרונו או נפילתו של הזולת, של החבר, של בני הבית, וכן

ועוד  .כיר לנו כי אנו כלל לא טובים יותר, לולי עזרתו יתברך הרי גם אנו יכולים ליפולזההבורא האוהב שרוצה לחזור ול
 איך ליפול...

ועל מנת להזכיר לנו שאנו צריכים להכיר בגודל הסכנה ובגודל הרחמים שאנו צריכים מהקב"ה על מנת שלא ניפול גם 
מאיתנו את הנפילה הכואבת, רק לצורך כך  אנו, ועל מנת להזכיר לנו להודות ולהלל על כל הפעמים שהקב"ה מנע

 הוא החבר המסכן היה צריך לעבור את הנפילה רק כדי שאני יתעורר לתשובה. .נכשל אותו חבר יקר בכשלונו

ליו בשיפוטיות, או בהרחקה והדחקה, השני נפילה, לא רק שלא נתייחס א ואם כך הם פני הדברים, הרי כשנראה אצל
נעתיר  .בושה תכסה פנינו על זה שהוא היה צריך ליפול כדי לעורר אותי ,ציניות, אלא אדרבהויותר גרוע מכך בזלזול ו

 בשבילו לבורא עולם שיותר לא יסבול בגיננו...

זוהי איפוא כוונת חכמינו הגדולים שאמרו "לא ראינו שינה בעינינו", אין הכוונה שלא נרדמו כל השבוע, אלא כוונתם 
כלומר אם השם יתברך זימן לנו לראות אצל החבר מצב ירוד, איזה נפילה מאוסה, איזה  שאצל החבר לא ראינו שינה...

את )הולך בטל כישן דמי...(, לא ראינו  אם ראינו אותו במצב שכביכול הוא יושן בעבודת הבוראמעשה שלא ייעשה, 
נו חבר יקר שהיה צריך לעורר אותי ראיכשראינו אותו  , אדרבה,"לא ראינו שינה בעינינו"הנפילה שלו, לא שפטנו אותו, 

 לתיקון המעשים, ונשמתו היקרה הסכימה להתנדב לעבור את הנפילה הזו בשבילי...

 !!! רוח הקודשזוהי איפוא שמחה של מצוה, שמחת בית השואבה שמשם שואבים 
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 ב.

חד מהאנקדוטות הגמרא מציינת בהתפעלות כי השמחה הגדולה שהיה בבית המקדש בשמחת בית השואבה, א
, הוא שגדולי האומה היהודית שמחו ושימחו בשמחת בית )סוכה נג.( המיוחדות ביותר שחכמינו מתארים בגעגועים

השואבה על ידי פעלולי אבוקות של אור, שמונה לפידים בוערים הם הרקידו בידיהם, בצורה נפלאה כל כך שעד היום 
 מבטאת יותר מכל את השמחה של בית השואבה.

משואות באותו מופע נשגב של "א על עומק הרעיון הטמון מרבינו שליטה מרעננת ומאירה להבנזכינו השנה 
 בוערים שנזרקו ונתפסו בצורה כל כך מיוחדת ומפליאה דוקא בידיהם של נשיאי וענקי האומה.

מה החלק הקשה והמיוחד בפעלולי האבוקות, זריקת האבוקה כלפי מעלה או לחזור ולתפוס אותו בידנו??? ודאי 
ה בצורה נכונה, היא היא החכמה הגדולה שמביאה קרק לחזור ולתפוס את האבויודע ומכיר כי  'בן חמש למקרא'שכל 

 התפעלות יוצאת דופן כ"כ, כי הרי לקחת אבוקה של אור ולהעיף אותו כלפי מעלה כי דרדק יודע לעשות...

אש נופל עלינו מלמעלה, אש ם האירו לנו בשמחת אבוקות האור, בעת שזוהי איפוא עומק הדברים שחז"ל הקדושי
 ,שביכולתה לשרוף ולכלות כל חלקה טובה, עצבים, חרדותמייסר אש של כבוד, או סתם אש  ,אש של תאוה ,נאהשל ק

הבה נשכיל להבין כי אין דבר טמא יורד מן השמים... אין הקב"ה רוצה שלא נדע ח"ו. שאר מרעין בישין, כל ו ,פחדים
 לכלות את עמו האהוב, אין רצונו ח"ו לשרוף.

מטרה ברורה שלמענו בוערת האש, יש לו לאבא שבשמים מטרה  ודאי לבורא עולם שהוא בלי גבול ובלי סוף יש
ודאי לטובתנו ולמעננו הוא. אלא ביר וזרק עלינו את הלפיד הבוער, מטרה זו ודאי ועבהבהירה ונהירה שלמענו הוא 

ה מה? שאנו דלי בשר וכחושי שומן שהמח שלנו אינו עולה על גודלו של כף היד, אין אנו יכולים להבין את עומק הטוב
 הטמונה באש הזאת...

אבל עלינו להתחזק באמונת אומן תמימה ולהאמין כי תכלית הטוב להטיב, כי אם רק יהיה לנו קצת סבלנות לא ניפול 
שדודים כמו זבובים לאחר תרסיס הדברה... אדרבה נקח את האש היורד עלינו ונהפוך אותו למשחק מרגש ונשגב 

מטרתו לשרוף אלא נשכיל 'לתפוס' את הלפיד חזרה בצורה נכונה, או אז באבוקות של אור, נדע שהלפיד הנופל אין 
 .דומה להנזכה למנף את הלפידים הבוערים לשמחה של מצוה שאין 

 


