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  לימוד להושענא רבא

  הקדמה
לילה של . רגע לפני החתימה הסופית, לימוד ותחנוני�, לילה גדול של תפילות, ליל הושענא רבא

והתקרבות גדולה לפני ' לילה של יחוד ע� ה,) מלשו� ישועות רבות–הושענא רבא (, רחמי� רבי�

  . שמחת התורה והחזרה לחיי�

משמיני עצרת מתחילה עונת הגשמי� . ק� הקי�. ל הקי�הושענא רבא זהו ג� היו� האחרו� ש

אז חלה החתימה הסופית על . כתוב שבהושענא רבא נידוני� על המי�. ומתחילי� לבקש על הגש�

  .הגשמי� של השנה הבאה עלינו לטובה

והיו� הזה של ". הושענות"ולערבות עצמ� נוהגי� לקרוא , להושענא רבא קוראי� ג� יו� הערבה

. הוא ג� יומו של דוד המל", של ההתמסרות הנוספת לתשובה ולתחינה,  ההושענותשל, הערבות

  .הוא האושפיזי� של היו� הזה

הערבות והתשובה של היו� הזה , המי�, בשיעור שלפנינו ננסה לעמוד על סוד הקשר בי� דוד המל"

  .דיקא

 התחלנו מה בא הושענא רבא לחדש לנו במהל" התשובה שאותו : בפתח דברי אבקש לשאול

כבר שבנו , בראש השנה'  כבר המלכנו את ה, כבר עברנו את אלול והמל" בשדה? באלול' בא

מה חסר ? מה עוד נשאר, א� כ". בתשובה שלימה והיינו כמלאכי� פרושי� וזכי� ביו� הכיפורי�

ומדוע על המי� דוקא אנו נידוני� ביו� ? היא הושענא רבא, להשלמתנו בעונת התשובה הרביעית 

  '?מה ע� תנובת השדה וכיוב? ובכלל מדוע המי� צריכי� התיחסות מיוחדת ? ההז

  המפתח טמון בערבה
. הערבה היא חסרת ריח וחסרת טע�. הערבה היא המפתח להבנת הסוד העצו� של היו� הזה

בדר" כלל כשמחזיקי� את כל ארבעת המיני� אגודי� ולכל אחד יש איזו ? מה לנו ולה, לכאורה

היא , אנו מסבירי� לעצמינו שהערבה היא בעצ� לא אנחנו,  או בריח או בשניה�א� בטע�, מעלה

אבל . כנגד הרשעי� שיש לנו ערבות הדדית כלפיה� ומצוה עלינו להיות באחדות ישראל ג� את�

ללא קשר לארבעת המיני� , אנו צריכי� לקחת ערבות דייקא, בהושענא רבא, למרבה הפלא

ודוקא את� . ואות� לחבוט בסו% התפילה, ואת� להתפלל. ערבות אחרות. ולערבות שיש בה�

ביו� הזה הערבה היא הדבר שיותר מכל אמור לבטא ולסמל את מצבינו הרוחני בבסופו . להתייחד

  . של כל מהל" התשובה שאנו עוברי� כבר יותר מחודש וחצי



  ?מה יש בערבה

הערבה לא . לטתמתיקות שנובעת מהזדקקות מוח.  ומתיקות מיוחדתבערבה יש עריבות •

ואי� לה ג� אפשרות להתקיי� בכוחות עצמה ע� איזשה� מאגרי� . מחזיקה מעצמה כלו�

 היא מיד &וללא מי� בקרבת מקו�, הערבה חייבת לצמוח בצמוד למקורות מי�. אישיי�

המקו� . הכי אמיתי.  זהו המקו� הכי עצמי–? מה מתוק ועריב בלהיות תלוי ונזקק. מתייבשת

כל עוד אנחנו מלאי� מעצמינו ומחזיקי� . נקי. הכי מקול%. י צנוע של הנשמההכי פנימי והכ

עוד לא הבנו שאנחנו לעצמינו מה . עוד לנו נגענו בעצ�, מעצמינו אנשי� צדיקי� רבי מעלה

הערבה באה . ה"ובעצ� עוד לא התחברנו לנקודת ההזדקקות הכי עמוקה שלנו לקב, אנחנו

ורוצה להזכיר לנו , המהל" הרוחני שעשינו בחודש האחרו�לקל% אותנו ג� מתחושת גבהות על 

כל . תלות שהיא מאד עריבה כשמתחברי� אליה. 'את אפסותנו ותלותנו הבלתי אמצעית בה

עדיי� יש לו את עצמו והצדיקות . בעצמו' הוא לא פגש את ה, עוד ב� אד� שבע רצו� מעצמו

ככל שהאד� מסכי� .  לא בלתי אמצעיהקשר הוא עוד. שלו כאיזה סוג של עוג� או אליל פנימי

להסביר . (נהיה יותר גדול ונהיה לו יותר על מה לסמו"' כ" ה, להיות יותר קט� בעיני עצמו

 )ולפתח

בקשת תחנוני� וישועה שלא . שכלה תפילהלבטא , נראית כמו פה ושפתיי� ערבהה •

 הבקשה היא על כל עוד. 'אלא על התפילה ורחמי ה, "על טע� ועל ריח"מסתמכת על זכויות 

עוד לא באמת התעוררנו ג� להבי� , וכ�.עוד לא התחברנו לעומק הרחמי�, סמ" זכויות 

שא� אנחנו כבר מרוצי� מהזכויות . עוד לא התחלנו לחזור בתשובה, שביחס לאלקות בעצמה

אנחנו לא מודעי� בכלל לפגמי� שעדיי� מתקיימי� בנו כי האמת היא שהמרחק ביננו , שלנו 

עדיי� אינסופי ועדיי� אנחנו מגושמי� ומלאי� בעצמינו ואי� לנו שו� נוצה להתהדר הוא ' לה

 .בה

לידיעה , לחוסר האוני� שלו הפנימי,  כשב� אד� מחובר לנזקקות שלו.הערבה היא עריבה •

כי כלנו חסרי� . הוא מסוגל ג� לראות אחרי� וחיות את� בסלחנות ובאחוה, כמה הוא חסר

כיו� שהערבות תמיד . מלשו� אחיות ואחוה. וראי� לערבות אחוונהבארמית ק. וכלנו זקוקי�

בניגוד ליתר ארבעת . ה� עושות מקו� לחבורה וזקוקות לחבורה. גדלות בצוותא ע� עוד ערבות

הערבה היא היחידה , המיני� שמשקפי� בעליה� אחדות שנובעת מהאופ� בו ה� מחובר לענ%

 .יתית בי� בריות נוספותשמסמלת את הערבות שנובעת מתו" מעורבות אמ

ולרצו� הפנימי ' החיבור לרחמי ה. ראיית הזולת. ל חי&הצמאו� הפנימי לא. לערבה יש בערה •

לבערה הזו נית� . יוצרי� אש וחיות פנימית.  כל אלו ביחד יוצרי� בערה פנימית&לתק� ולשוב

  .זהו מקור המי� החיי� שיכול לתת לאד� השראה וכח. לקרוא ג� מעי�

   תכונותיו של דוד המלך-ערבהתכונות ה
התכונות האלה של הערבה ה� בעצ� הביטוי של האיכויות המיוחדות שהתבטאו ברוחו של דוד 

דוד . שפלותבחסידות מכני� את המידה המיוחדת לדוד המל" בש� . 'המל" ובאופ� עבודתו את ה

 כל ספר תהילי� .לא היה לו רגע מנוחה. 'המל" חש את הצמאו� שלו והנזקקות התמידית שלו בה

היה בעל תשובה . דוד המל" היה קט� בעיני עצמו. 'מלא בתחנוני� ובהודיות שלו על ישועת ה



, "וחטאתי לנגדי תמיד"הוא זה שאמר . היה מסוגל להודות בטעות ולעשות תשובה. אמיתי

דוד . והתחושה הזאת הובילה אותו להזדקקות מוחלטת וחתירה בלתי פוסקת לאלקי� חיי�

מעורב בי� , מפזז ומכרכר בכל עוז, רוקד ע� כל הע� הפשוט". והייתי שפל בעיני"ל עצמו אומר ע

אי� הבדל מהותי בינו , מבחינתו. אוהב ואהוב ולא מרגיש את עצמו כאיזה דבר מתנשא, הבריות

 & לולא תורת" שעשועי. "'כל� טועי� וכל� זקוקי� לה, כל� חסרי�. לבי� אחרו� הפשוטי� שבע�

 &שמולי" אותנו מעומק השפלות, עוד אחד מהפסוקי� הנפלאי� של דוד המל"". ענייאז אבדתי ב

שאתה חייב להיות מחובר כל הזמ� , ההבנה שאתה אבוד בלי התורה. אל גודל שמחת התורה

עושה , למקור מי� חיי� ושזה התשובה היחידה של" באמת לכל תחלואי הנפש ומכאובי החיי�

  . שמחה פורצת גדר&את שמחת תורה

כ" גודל ' וכגודל ידיעת רחמי ה. 'לחדד את ההבדל בי� שפלות מול הבריות לבי� שפלות מול ה(

  ).'כ" גודל ידיעת רחמי ה, וכגודל השפלות, השפלות

   מלכא משיחא-דוד מלך ישראל
היא התכונה של מי שיכול . בחסידות מוסבר שהתכונה הזאת של השפלות היא תכונה משיחית

כשהגמרא מתארת את המשיח . למצב של איחוד אמיתי בי� שמי� ואר�להביא . להביא גאולה

שיושב בשער רומי במסכת סנהדרי� היא מתארת דמות שיושבת ע� כל החלכאי� והנדכאי� חובש 

מישהו שיושב בשער . ההיפ". כלומר לא מתואר מישהו מושל� שמרח% על ענני שמיא. את פצעיו

ל הוא שהוא יושב מתו" מודעות שזה זמני ושעומדי� ההבד. סובל בעצמו, מתמודד ע� כל�, רומי

 שה� מתירי� את & כתוב שההבדל בינו לבינ�. והאחרי� רק שקועי� בסבלותיה�, להושיע אותו 

כדי שהוא יהיה מוכ� , ואילו הוא פותח אחת וחובש ופותח שניה וחובש, כל התחבושות בבת אחת

ולא מתנה . לא מחזיק מעצמו מושל�זה ציור מדהי� של מישהו שבכלל . בזמ� כשיקראו לו

  . במושלמות שלו את השליחות שלו

רק אד� . מכיו� שבמהותו הוא בצמיחה מתמדת. צמח דוד עבדי.  צמח–לדוד המל" קוראי� 

.  יכול להיות בצמיחה מתמדת–מאיד" ' שמודע לחסרונותיו מחד ושמאד חפ� להיות מחובר לה

אלא מכיו� שאני מבי� שזהו עצ� , ותי או מצווה עלילא נובע מזה שמישהו מכריח א' והחיבור לה

  . החיי� שלי ושאי� לי חיי� בלעדיו

  

  נידונים על המיםגבח

המי� במשמעות הנגלית ה� הגשמי� . מכא� נית� יהיה להבי� אולי את סוד החתו� על המי�

ות מקורות הצמיחה וההתחדש. במשמעות הפנימית אלו ה� המעינות של החיות . והשפע הכלכלי

מקורות התענוג וההשראה הפנימית שיתנו כח לפעול ולעשות בשנה החדשה מתו" , של האד�

  .בשמחה ובבטחו� ובצניעות ' חיבור לה

  



  המים ושירי המעלות, דוד המלך
  .שבעזרתו נבקש לשפו" אור נוס% על כל המהל", ישנו סיפור תלמודי מופלא ממסכת סוכה

   ב� א/תלמוד בבלי מסכת סוכה ד� נג

אמר ליה רב חסדא לההוא מדרבנ� דהוי קמסדר אגדתא קמיה אמר ליה שמיע ל" הני חמש עשרה מעלות כנגד :  עשרה מעלותחמש
מי אמר� דוד אמר ליה הכי אמר רבי יוחנ� בשעה שכרה דוד שיתי� קפא תהומא ובעי למשטפא עלמא אמר דוד חמש עשרה מעלות 

הכי אתמר בשעה שכרה דוד שיתי� קפא ) מלתא(יה אמר ליה הואיל ואדכרת� והוריד� אי הכי חמש עשרה מעלות יורדות מיבעי ל
אחספא ונשדיה בתהומא ומנח ליכא דקאמר ליה מידי אמר דוד כל דידע למימר  תהומא ובעא למשטפא עלמא אמר דוד מי איכא

ורה שמי שנכתב בקדושה ואינו אומר יחנק בגרונו נשא אחיתופל קל וחומר בעצמו ומה לעשות שלו� בי� איש לאשתו אמרה ת
ימחה על המי� לעשות שלו� לכל העול� כולו על אחת כמה וכמה אמר ליה שרי כתב ש� אחספא ושדי לתהומא ונחית תהומא 
שיתסר אלפי גרמידי כי חזי דנחית טובא אמר כמה דמידלי טפי מירטב עלמא אמר חמש עשרה מעלות ואסקיה חמיסר אלפי 

אמר עולא שמע מינה סומכא דארעא אלפי גרמידי והא חזינ� דכרינ� פורתא ונפקי מיא אמר רב גרמידי ואוקמיה באלפי גרמידי 
  :משרשיא ההוא מסולמא דפרת

   שטיינזל�תרגו�

  

  .אמר לו רב חסדא לאחד החכמי� שהיה מסדר אגדות לפניו

  ? אות� חמשה עשר שירי המעלות כנגד מי אמר� דוד, הא� שמעת: אמר לו

 עלה )שה� המערות והנקבי� שביסוד המקדש: הסבר(בשעה שכרה דוד שיתי� : חנ�יו' כ" אמר ר :אמר לו

  .אמר דוד חמש עשרה מעלות והוריד�. התהו� ורצה לשטו% את העול�

לא חמש עשרה מעלות היו צריכי� להקרא אלא יורדות היה צרי" לו , א� כ": הקשה לו לרב חסדא

  ! שיקראו

בשעה שכרה דוד את :  כ" נאמר הדבר במקורו, ברהואיל והזכרתני את הד: אמר לו רב חסדא

  .השיתי� עלה התהו� ורצה לשטו% את העול�

הא� יש מי שיודע א� מותר לכתוב ש� של קדש על חרס ולזרוק אותו בתהו� : אמר דוד

  . וינוח התהו�

  .לא היה מי שיאמר לו דבר

  .כל מי שיודע לומר ואינו אומר לי יחנק בגרונו: אמר דוד

: הסבר(ומה לעשות שלו� בי� איש לאשתו : ואמר , יתופל קל וחומר מעצמוואז נשא אח

לעשות שלו� לכל העול� , שמי שנכתב בקדושה ימחה על המי�:  אמרה תורה)בדי� סוטה

  . מותר הדבר: אמר לו לדוד.  על אחת כמה וכמה–כלו 

 כאשר. וירד התהו� שש עשרה אל% אמות, כתב ש� קודש על חרס וזרק אותו לתהו�

על כ� אמר חמש . רטוב העול� יותר, כמה שמור� התהו� יותר: אמר, ראה שירד ביותר

והעמידו שיהא התהו� באל% , עשרה המעלות והעלהו לתהו� חמש עשרה אל% אמות

  . אמות

  .למד מכא� כי יסודה של האר� עד התהו� אל% אמות: אמר עולא

  .והרי אנו רואי� שאנו חופרי� מעט ויוצאי� מי�: ושואלי�

  ).א" לא ממימי התהו� בעצמ� ,המחלחלי�מנהרות : הסבר. (זה מסולמות הפרת: אמר רב משרשריא

  

  

  



  שאלות על הסיפור

 שבקשו לפרו� ולהצי% את העול� דוקא כאשר ביקש דוד המל" לבנות את מה� מי התהו� .1
 ?בית המקדש

 ?מדוע דוד המל" חופר את היסודות עד התהו� ולא מסתפק בפחות מזה .2

 ? רי המעלות ה� התשובה למי� אלהמדוע שי .3

ו� של שירי " היורדות" ג� של שירי –מדוע הגמרא בוחרת לספר את שתי הגרסאות  .4
 ?"המעלות"

ו על "מדוע היה זקוק לעיצות ועוד לק. ישנו כלל פשוט שפיקוח נפש דוחה הכל: הרבי מקשה .5
 ?שלו� בית

 ?מדוע. אחיתופל הציג את המצב של הצפת המי� כחוסר שלו�  .6

 ?שגר� למי� לסגת' ה היה בש� המ .7

 ?16מה מסמל המספר ? 15מה מסמל המספר  .8

 ?כיצד אפשר להבי� את הציור ששירי המעלות גורמי� למי� להתקרב דוקא ולא להתרחק .9

  ? אמה של בטחו� ששומרי� על מי התהו� במקו� הראוי לה�1000מה� אות�  .10

  

  התבוננות

יש מי� .   בראש ובראשונה ה� החיי�המי�.מהסיפור עולה שהמושג מי� הוא מושג מורכב .1

מי התהו� מבטאי� . ויש מי� שקיומ� הכרחי לקיו� העול�. שיכולי� להחריב את העול�

כאשר כוחות הנפש מקבלי� את . את כוחות הנפש הארצית שלנו. החומרי, את הקיו� הגשמי

 ה� מחברי� אותנו ע�. 'ה� יכולי� להוסי% חיות ורטיבות בעבודת ה, מלכות שמי�

ע� התשובה שקשורה לזמ� ולמקו� המסוימי� שבה� אנו נתוני� , ע� הרגשות, הנזקקות

, א" מי� שאינ� מוכני� לראות את עצמ� כמקושרי� ע� הקדושה. בתו" רצ% החיי� שלנו

. ה� מיי� מסוכני� שיכולי� להחריב את בית המקדש, לש� החויה סת�, חיי� לש� החיי�

 .'� שבאי� להצי% אותנו ולהרחיק אותנו מההמי� הזידוני� ה� הטרדות והיצרי

דוד המל" חופר את יסודות המקדש עד התהו� כיו� שרוצה שהתורה תחדור פנימה לכל  .2

לא מעניי� אותו מקדש חיצוני כזה שנראה טוב . הפינות ותיגע בנפש במי� הכי עמוקי� שלה

�, כיסופיה, ותיהכמיה, הוא רוצה שהיסודות שלו והחיבורי� שלו יגעו בעומק הנפש. מבחו

זהו אחד ההסברי� לסוד ניסו" המי� . ('שכל החיות שבה תהיה מחוברת לה, יצריה, צרכיה

 )על המזבח

 &15המספר .  שירי המעלות ששר דוד גרמו לתהו� הזאת לרדת ולהירגע&לפי הסיפור הראשו� .3

 ,י� שבוכשדוד המל" שר את שירי המעלות הוא נות� חיזוק עצו� לנשמה ולכוחות העליונ. ה"י

לאט לאט , וכל אות� מי� זידוני� והכוחות שמתנגדי� לקדושה ועוד לא פתוחי� לקשר אתה

ולקדושה שומר עלינו מפני השתלטות ' שהחיבור לה. זהו הסיפור של סור מרע. נסוגי�

 .'עוזר לנו למשול בליבנו ולהכניע אותו באהבה וביראה לה. תהומות רבה



זהו סיפור . ביאו לעליית מי התהו� עד המקו� הראוי לה�שירי המעלות ה, לפי הסיפור השני .4

הדבר שהיה צרי" לעשות , לפי עצת אחיתופל. של קירוב החיי� אל הקדושה. של עשה טוב

להעמיד את . באופ� מוחלט' לקבל את מלכות ה. קוד� כל זה להרחיק את התהומות לגמרי

. ו� רחוקי� בתכלית הריחוקומי התה, להגיע למציאות שיש רק אלקות.הקדושה כער" עליו�

שברגע הראשו� עומדת , על החרס היא פעולה של קדושה שבאה מתו" די� תורה' כתיבת ש� ה

, אחיתופל הבי� את הצעד הראשו�. א" ברגע השני נראית כמפתח להצלת החיי�, בניגוד לחיי�

� צרי" ועל כ. קדושה בלי חיי� היא ג� דבר עקר וחסר משמעות. אבל דוד השלי� את ההמש"

שירי המעלות נועדו לקרב את הנפש אל הקדושה ולעשות . לקרב את החיי� אל הקדושה

לתת לנפש מקו� בתו" . בלעדיה אי� תפילה ובלעדיה ג� אי� תורה. 'אותה שותפה בעבודת ה

 .'לכוו� את המשאבי� הפנימיי� לעשות את רצו� ה. ההקשר של הקדושה

אלא היא די� תורה , א סגולה שעומדת בפני עצמההמפורש היא ל' הרבי מסביר שכתיבת ש� ה .5

כלומר העבודה היא למצוא את ההדרכה שיש . פ התורה במצב שאי� שלו�"כיצד יש לנהוג ע

 .וזה עצמו יית� את המשאבי� והבסיס לתיקו�, בתורה למצב הנתו�

. היא מפתח בסיפור הזה, לעשות שלו� בי� איש לאשתו' כחלק מהרצו� של ה' מחיקת ש� ה .6

הוא נות� לנו חיי� ובעצ� מעלי� , "מל" שהשלו� שלו"ה" עושה שלו� במרומיו"' ,יו� שהכ

את הקדושה , הוא ג� מעניק לנו את עצמו.את עצמו ומסתתר כדי שאנו נתקיי� בעולמו

.  ושלו� חיצוני, שלו� פנימי. דר" התורה והנהגותיה ומציע לנו דר" חיי� של שלו�, עצמה

וכדי שיהיה שלו� בינינו ובי� בוראינו הוא מזמי� אותנו לציית , וכדי שהזיווג יהיה מושל�

 .להוראותיו ולחפש בתורה את התשובה לחיי� שלנו

7. �מאפשר לאד� את היכולת לבחור , מרחק הבטחו� של אל% אמה בי� מי התהו� ובי� האר

באלופו של עול� ואת המרחב הפנימי להטות את המי� אל הקדושה ולהפכ� למעינות 

 . ו מאיימי� להחריבו"ולא ח' את בית השמשקי� 

והעצבות והקושי ה� בדיוק ', כשהמי� הופכי� להיות המשאב של הבערה והחיות לעבודת ה .8

 מש� פורצת שמחה גדולה &'ההזדמנות לחזור בתשובה ולהתחזק בבטחו� ואמונה וכיוב

חה היא ההודיה של הנפש היא עצומה והשמ. ועל כ� תהילי� הוא שיר הלל. והודיה גדולה

 .אינסופית כאשר נמצא המרפא לנפש באלקי� חיי�

  :מתוך דברי הרבי
, ז את כל העול� כולו"ועי, ק"ולא זו בלבד שמי התהו� אינ� מציפי� את מקו� המזבח וביהמ

 ,נשארי� קיימי� לעד ולעולמי עולמי�" שיתי�" ה–אלא אדרבה 

מצוה שלא (מי� בשמחה ה לנס" "ק ומקיימי� מצוותו של הקב"י באי� לביהמ"וכאשר בנ

י " הנה ע–) ע הקשור ע� אמונת חכמי�"שזהו, פ"אלא בתורה שבע, נתפרשה בתורה שבכתב

את כל העביות והגסות , היינו, מצוה זו את כל עובי כדור האר�") דור"&דרינגט("חודרת " שיתי�"ה

 .ומגעת עד לתהו�, של הגש� והחומר



ושאבת� מי� בששו� ממעייני  "–ל שמחה ג המזבח היתה באופ� ש"שאיבת המי� לניסו" ע

 .56"הישועה

,  היתה מתפשטת ויוצאת להר הבית ומגעת בכל ירושלי�–" עזרת נשי�"ושמחה זו שנערכה ב

אשה היתה בוררת חטי� "ועד ש  ,57"חצר בירושלי� שאינה מאירה מאור בית השואבה' לא הי"ש

 .58"לאור של בית השואבה

ועתידה אר� ישראל שתתפשט בכל , שראלעתידה ירושלי� שתתפשט בכל אר� י"וכיו� ש

 .שמחה שלימה ושמחה אמיתית, שהשמחה נמשכת בכל העול� כולו, נמצא – 59"הארצות

  

  סיכום
' י� שאנחנו תלויי� בהלהב. הושענא רבא והערבות מחזירי� אותנו לאמת הכי עמוקה של החיי�

ושבכל רגע אנו בסכנה של הצפה של מי , שאי� לנו שו� חיות מצד עצמינו. ובתורתו באופ� טוטלי

ועל כ� מה שנותר לנו זה להכיר בקטנותנו ובחסרוננו ולחבר את עצמינו ע� . תהו� ומי� זידוני�

הצלה שלנו שרק להתפלל הרבה להגיד הרבה תהילי� ולהזדקק לתורה כמו אל חבל ה. הקדושה

ולעד� ' החיבור הנכו� אתה יעשה שלו� בשלומינו ויאפשר לנו לרומ� את החיי� ולחבר אות� ע� ה

  .ולזכ" ולחבר� ע� מקור השמחה האמיתי

 


