
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
)תענית פרק ו משנה  שכן מסורת בידם מאבותיהם ששם הארון נגנזכנגד דיר העצים 

  .א'(

בית הבחירה שיבנה במהרה בימנו.  פיה וההשתוקקות לבניןימי הצי ,ימי בין המצרים

נשמות ישראל הקדושות מרגשות ומבינות את החוסר העצום שנגרם לעולם כולו 

 - מצב העליון בו היו ישראל בעת שביתמחמת חסרון הבית, מרגישות הן את יופי הדר ה

ראו כל בשר יחדיו כי פי בת ה' ואת הגילויים העצומים אשר 'המקדש היה קיים, את קר

 , והיה נראה וניכר בעליל כי השכינה שורה בישראל.'ה' דיבר

והנה אויה, עתה חסרנו את כל זאת, כל לבב דוי וכל ראש לחלי בגוף ובנפש, הגוף 

למכים, נתונה למשיסה בידי השטן וכת  חשיך על הנפש והנשמה הקדושה מסורהמ

ת הוא מרגיש בכל ע, כשאין אחד שיכול לומר שדיליה ששולטים בעולם בעת הגלות

, הידידות והשמחה שהרגיש כל פשוט את קרבת ה' באהבה וחיבה בשפה ברורה ונעימה

של הרגשה  שבישראל מלא חפנים צריך עתה לעמול בעמל רב בכדי להגיע לניצוץ

 על זה היה דוה ליבנו ועל אלה חשכו עיננו.קדושה ושמחה של מצוה, 

ביתר שאת את הציפיה אולם גם עתה בעת הגלות, ובפרט בימים אלו שנתקנו לעורר 

והשאיפה לזכות לראות מהרה בתפארת עוזו, יש לנו את העבודה השייכת לדור ולזמן 

בעבודה של גלות זה לעורר את האהבה ולייחד שמו יתברך בעולם לעשות לו נחת רוח 

 שהיא תמהר גאולתנו ופדות נפשנו.

* 

(. ואי' בספר ואתחנן )דברים ד כדאמר הכתוב בפרשת  - 'כי ה' אלקך אש אוכלה'

שהתורה הקדושה לימדה כאן אותנו האיך נוכל להתקשר לבורא 'בית אהרן',  הקדוש

ית"ש ובאיזה דרך נחזק ונאמץ את השייכות שלנו בו כביכול. ואמר הכתוב כהדרכה 

ברורה, 'כי ה' אלקך', היינו הדרך שתוכל להתקשר לה' אלקך הוא רק ע"י 'אש אוכלה', 

 ש של התלהבות ומסירות נפש עבור עבודתו ית'. היינו ע"י עבודה באש קוד

בית המקדש היתה אש שירדה מן השמים, אולם אף על פי כן 'מצוה בהאש אשר דלקה 

להביא מן ההדיוט', מצוה היה על הכהנים עובדי ה' להוסיף את האש של מטה והיא 

בית המקדש כבר איננו קיים, המזבח  היתה הכח כביכול להמשיך את האש של מעלה.

איננו על מקומו, אולם העבודה הקדושה של האש מן השמים שיורדת כאשר מביאים 

נשארה לנו לרחמנו עוד בגלותנו לעורר ליבנו לאהבתו ולעבודתו בתורה  אש מן ההדיוט

בעבודה הטהורה אשר אנו עובדים מתוך מן ההדיוט ובתפילה, והאש המודלקת כאן 

, לגאולת עולם וממילאהגלות היא אשר תביא לקרבה אל נפשנו לגאלה גאולה פרטית 

 במהרה בימנו. גאולה כללית

ארון הקודש אשר בו לוחות הברית ועליו הכרובים הקדושים שרומז לתורה ועבודת 

א בכדי נתגלה התפילה נגנז בחורבן בית ראשון, ומקום הגניזה הוא ב'דיר העצים'. והנה ל

לנו דור החורבן והגאולה מקום הגניזה, כי רמז גדול יש כאן, כי הארון אמנם נגנז אולם 

אנו יכולים להמשיך את הקשר האיתן שלנו עימו, להגיע לדרגות עליונות בתורה 

ותפילה גם בעודנו בגלות, לגלות את הגניזה בעבודה עצמית בבחי' דיר העצים שהיה 

מן  , האש הבאהיון הלזה של הוספת אש של עצי המערכהמיועד באמת למצב העל

ל'כי אתה הוי"ה באש הצתה ובאש אתה ובעבודה מתוך אש ההתלהבות נזכה ההדיוט, 

  בקרוב בימנו. עתיד לבנותה'

 )עפ"י 'דרך המלך' בלק(

 

 עצם היהודי -הנבואה 

זה  -'ישראל אם אינם נביאים בני נביאים הם' 

אשר מלווה אותנו זה כמה שבועות,  מאמר חז"ל

והמעיין בספרי רבנו בעל 'חובת התלמידים' מן 

הסתם כבר הבחין כי מאמר חז"ל זה הוא מאבני 

היסוד שבספריו הק' לבסס ולשכלל את ההבנה 

האמתית והברורה כי אנו איננו עוד יצור בעולם 

כמיליארדי יצורים שחיים בזה העולם, אלא יצורים 

ים רפחות ולא יותר הננו מוגד מיוחדים אשר לא

 '.נביאים בני, ואם לא 'נביאים' אז לפחות ''נביאים'כ

על דרך 'מובטח לו  נביא' הוא, בןוההבנה במושג '

שמו של אביו הוא איננו 'עולם עולם הבא'.  בןשהוא 

תורה' ועל זה הדרך עוד  'בןהבא' כמובן, וכן 

, דוגמאות, שהכוונה הנכונה במושג 'בן' בהם היא

אדם יש 'תורה' ויש את אותו  לדבר המרכזי. שייכות

וכך יש  .לתורה, והוא ה'בן תורה' שייכותשיש לו 

ויש את אותו אחד שהוא שייך ומקבל  ,'עולם הבא'

הבא, והוא ה'בן עולם הבא', וכמו"כ יש חלק בעולם 

ה'נביא', שהוא מקבל דברים מפי הקב"ה 

כי אצלו באספקלריא מאירה או שאינה מאירה, 

אין הבדל בין שמיא וארעא ובין גוף כבר כמעט ש

לגמרי )כמעט( הוא כבר זיכך את חומריותו  ,ונשמה

הוא יכול לקבל נבואה ודיבור רוחני מפי לכן ו

 בןויש את הקשור ושייך לנבואה והוא ה' הגבורה,

נביא'. ואנו, גם בדור היתום והחשוך כשלנו 

 וכבוד'חושך יכסה ארץ וערפל לאומים, אולם כשה

 כי זוהי המציאות של היהודי.  ה' עליך זרח'

אמור מעתה, כשם שיש חילוק בין ה'דומם' 

ל'צומח', והוא, החיות וכח הצמיחה שבו, וכשם 

שיש הבדל בין ה'חי' ל'מדבר', והוא, כח הדיבור 

והדעת שבו, כן ממש יש חילוק מציאותי בין 

ה'מדבר' שאינו ישראל, לבין המדבר שהוא 

כח הנבואה שבו. כלו', החלק הרוחני 'ישראל', והוא, 

והנשמתי שבישראל הופך אותו למציאות אחרת 

לגמרי מאותה יצירה ממש הנקראת 'אדם' אולם 

 היא ללא ה'נבואה' הנזכרת. 

 )שלשה מאמרים מאמר א'(

 

והן אמת שצריך כל אחד ואחד לדאוג מאוד על החורבן ועל ההסתר הנורא, אבל בגלל זה לא יתרשל מעבודתו, כי אם באמת רוצה 
, ואדרבה בזה יחזק 'גדולה תפילה יותר מן הקרבנות'וכמאחז"ל  ,יש לו עבודה שהיא עוד גדולה מן הקרבנות ,הוא לעבוד את ה'

איך ובאיזה אופן צריך  ,שזיכה אותי ה' ברחמיו שהיא גדולה מן הקרבנות ,בתפילה מדוהאיש את עצמו בתפילה ... ועתה כשאני ע
 )דרך המלך לראש השנה ד"ה עלה אלקים בתרועה(                                                בתפילה.                                                      אני לעמוד



 

 

 פרק מ"ג 

 מכתב מא' הקוראים -הזיקית 
 

 לכבוד הרב הרשקוביץ שליט"א.

נוכחי, זו כאחד הקוראים בקביעות את העלון המיוחד ואת המדור הנפלא ה

ההזדמנות עבורי להודות על הכל ולאחל המשך הצלחה מרובה לאורך ימים ושנים 

טובות, ותזכו להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה, לסכם ולהגיש בטוב טעם יסודות 

חינוכיים ודרך לעבודה אישית של כל אחד ואחד הקטנים עם הגדולים, באורו 

 הטהור של ה'חובת התלמידים' זיע"א.

בשבוע שעבר על אותו תלמיד שנכנע לפני כל מי  םלהוסיף על מה שכתבתברצוני 

תפילתי' ייעצת לו  ואנישמבקש ממנו דבר, 'נשמה טובה' כפי שכינית אותו. '

 להתפלל... אכן דברים של טעם.

עלה על דעתי כי אדם שכזה עם כל הצער שבדבר הוא דומה לגמרי ל'זיקית'. 

ריזה ביותר, תכונות של הישרדות והתחמקות זיקית זו הרי חיה עצמאית לגמרי, ז

מן השונאים והאויבים האורבים לה, ובכל זאת תכונת ההשתלבות בכל מקום 

אצלה הוא מן התכונות הנפלאות, בכל מקום שהא עומדת היא מקבלת את הצבע 

השולט באותו מקום. כשהיא עומדת על גבי עלה ירוק תקבל צבע ירוק ממש, 

תקבל את הצבע החום של הענף, ולאחר מכן כשתרד וכשעוברת משם אל הענף 

ותלך על גבי החול היא מקבלת את הצבע הזהוב של החול, ואף יותר מכך, 

כשתעמוד על גבי שני חפצים יחדיו, כגון על גבי עלה וענף, תקבל את שני הגוונים 

 גם יחד. כלו', ביטול גמור ומוחלט למקום בו היא נמצאת.

הלין, ואדרבה הבורא ית' נתן לה כח זה במתנה גמורה ואם על הזיקית אין לנו ל

בכדי להינצל מן האורבים לנפשה ע"י ההסוואה המוצלחת ביותר ששייך בעולם, 

אולם כשהדבר נוגע לבני אדם אשר צריכים להיות מחוברים זה לזה ולהתנהג בחיי 

העולם בדרך נאותה הרי לא שייך שאיש כזה שיבטל את דעתו בפני כל אדם יוכל 

דרך נאותה בין בני אדם, כי הרי כל ימיו הרי הוא עסוק בריצוי בלחיות ולהתקיים 

החברה, כל הזמן הוא מרגיש שאולי הוא פגע ח"ו בפלוני בזה שלא פינה לו את 

הדרך בלכתם ברחוב, ואולי אלמוני מקפיד עליו בכך שהוא לא רץ למלא את 

לחשוב בכלל שיש לו  בקשתו ברגע הראשון תכף ומיד ממש, הוא מרגיש לא נעים

דעה אחרת בנושא מדובר, והוא ממש מסתבך בזמן שיש ריבוי דעות והוא אמור 

 להזדהות עם אחת מן הדעות המוצעות.

ראיתי זאת בחוש בתוקף תפקידי החינוכי בעת שהעלתי נושא לדיון בקרב קבוצת 

 היה צריך להביע את דעתו בנידון. רחמנות גדולה היתה על דתלמידים וכל תלמי

התלמיד ה'זיקית' שבחבורה. דקות ארוכות הוא התחבט מה לענות, ולבסוף הוא 

'אני סבור כמו כולם' הוא ענה והסמיק כולו, בהבינו לבד כי הוא  :מצא רעיון מקורי

 והוא מקבל את הצבע של כולם יחד... ,דרך כעת גם על העלה וגם על הענף

התלמידים' על סוג איש אולי ברשותך אסיים את המכתב בלשונו הזהב של 'חובת 

'הוי ואבוי לאיש כזה אשר מסר נפשו וגופו ברשות ודעת אנשים אחרים כזה: 

 נשחתים, כולם מושלים עליו, ורק הוא אין לו שום שליטה על עצמו ובשרו'.

בתקוה שאנשים הנמצאים במצב ביש זה יפנימו את ההוראה הברורה של הרמ"א 

בייש מפני בני אדם המלעיגים עליו 'ואל יתבראשית השולחן ערוך סימן א'. 

ולא הביישן למד, שומה אם כן על אדם כזה למצא מורה בעבודת הבורא ית"ש'. 

 דרך שינחנו בדרך אמת ורפא לו.

 

 לא אירא רע

רבנו  הרהורי סעודה שלישית שהעלהב נמשיך

  :'צו וזירוז'ב

מלך אחד נכבד מאוד אהוב ומקובל על עמו 

הרב ואלף אלפי דנרי זהב שהיו מנת שרו וע

חלקו עם הכבוד הרב שחלקו לו לא העבירו 

אותו על דעתו והיה עניו ובעל מידות תרומיות 

ונטה חסד לעמו בכל עת מצוא. יום אחד עברה 

בן  הרינה במחנה לאמר הנה נולד למלך

בשעטו"מ, וגדלה השמחה עד למאוד, שמחה 

שנהפכה עם הזמן לתוגה גדולה עם היוודע 

המצב כי בן זה איננו בריא אולם בגוף ונפש אלא 

 מחלות רבות גופניות ונפשיות מנת חלקו. 

הבן החולה נתגדל בארמון המלוכה, למרות 

שלא היה ממנו נחת בלשון המעטה, צרות רבות 

למלך ולמלכה, וכך ועגמת נפש מרובה הסב 

 נקפו הימים שנים רבות.

ביום מן הימים נקלע הבן החולה והפגום ל"ע 

העיר, ההשגחה הצמודה אליו לא  לרחוב

גיחה די הצורך והוא נעלם מעין רואה, הוא הש

נמשך אל מקום אשר עוד חולים כמותו 

יהי ו ומעבירים את זמנם במר ליבם.מתגודדים 

כי נכנס לשם ודר ביניהם נטמע והיה כאחד 

ובאחד הימים נקלע למריבה ומחלוקת מהם, 

שפרצה ביניהם וגבר אלים אחד הכה אותו 

מכות נמרצות והצר לו מאוד בכל אשר פנה. 

כאבו היה גדול ועצום ובקושי נשא את כאבו, 

עד שביום מן הימים הורגשה תכונה ברחוב 

העיר ועברה השמועה כי המלך ופמלייתו עורים 

ברחוב. הבן החולה עמד בין האנשים ובעת 

שעברה כרכרת המלך ההדורה זעק בקול גדול: 

שמע  הושיעני מן המקום הזה. המלך !אוי אבי

את קול זעקתו, ופנה אליו לאספו אל כרכרת 

המלך, למרות אי הנעימות הזועקת לשמים 

חולה רוח ונפש לראות את המלך מתעסק עם 

מוכה וחבול במראה מעורר דחייה רח"ל, אולם 

 לת השורה והמלך מקרב ומכבדבה מקלקהאה

בכל עת  מכל אויב ושונאמצילו  יובודא אותו

 ובכל שעה.

בכל  – 'גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע

 .כי אתה עמדי' -מצב ובכל דרגה שהנני, 

 .ויהי אור

 (צו וזירוז כועפ"י )

 


