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יובל שלנו עלה והתעלה, כל חייו היו מסכת של עילוי והיטהרות, 
עילוי על מנת להעלות, מתוך חביקת מרחבים אין קץ. הלב הדומע מחפש 
נחמה. צער שאין להכילו, שיתמתק רק בעת קץ, עת יסיר ד' מאיתנו את 
חרפת המוות, כי המוות אינו טבעי לנו, רק החיים, חיים רחבים, חיים 
גדולים, חיים ללא גבול, ללא קץ.

חזון הלב מוצא בתורה את הרוחב את העומק, את האחיזה בעתיד, 
את עץ החיים המתגבר על כל חטא וחסרון, המתגבר על מארת המוות, 
ועם כל הקושי, 'לולי תורתך שעשועי אזי אבדתי בעניי', הבן יקיר לי, 
ילד שעשועים, ממקור התורה שהיתה שעשועיו של הקב"ה טרם 
בריאת העולם.

עלה רעיון לכתוב מעט מתוך זכרו החי, דברים לחג הסוכות 
ולהושענא רבה. חג הסוכות המלא שמחה, מלא ארצישראליות, מלא 
אחדות, מלא תנועה הפורצת כל גבול, מלא מדמותו של יובל.

בסוף הוספנו פירוש קצר להושענות, מלוקט מספרים רבים. לא 
כתבנו מקורות על מנת לא לפגוע ברצף ולאפשר להתפלל מתוך סידור 
זה. מקוצר הזמן נכתב הפירוש רק ע"פ נוסח האשכנזים, ועוד חזון למועד 
בעזרת ד'.

ישועה היא פנימיות מהלכי הגאולה, ככל שחודרים יותר אל 
הפנימיות, כך חיים תביעה יותר גדולה לחיים, לתחיה, וכך גם מתמלאים 
שתיקה אל מול גזירות אלוקיות המופיעות לפני ולפנים, 'שתוק כך עלתה 
במחשבה לפני', וכך זוכים להקשיב לקול שחוקו של רבי עקיבא הרואה 
בעיני רוחו את בניינה השלם של ירושלים ובניין העולם כולו, ומאחים את 
רסיסי הלב –

'וטהר ליבנו לעבדך באמת'.
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בס"ד

אני והו הושיעה נא
הסוכות,  חג  של  האחרון  ליום  מגיעים  אנו  ...והנה 
מתכוננים לשמיני עצרת שהוא 'רגל בפני עצמו', ומנסים 
לסכם לעצמנו מה עברנו בימים האחרונים. הושענא רבה 
כאינם  נראים  ראשון  שבמבט  רבים,  זרמים  לתוכו  כונס 

קשורים זה לזה, ואף יוצרים לעתים תחושות מנוגדות.

הנביאים  זה,  יום  על  מיוחד  דגש  מצאנו  לא  בתורה 
אך  הערבה,  חבטת  של  זה  ביום  מיוחדת  תקנה  תיקנו 
בתורה יום זה הוא היום השביעי של חג הסוכות. אמנם 
גם ככזה, הרי הוא אוסף לתוכו את חותמו של חג הסוכות. 
הינו חג בעל תוכן עשיר משל עצמו,  חג הסוכות עצמו 
אך הוא גם חותם את שלושת הרגלים, ושלושת הרגלים 
עצמם מופיעים אצלנו בשני מישורים – חגים אותם אנו 
חוגגים זכר ליציאת מצרים, וחגים ארצישראליים הבנויים 
וחג  הקציר  חג  האביב,  חג   – החקלאית  לשנה  מסביב 
האסיף. אותה תקנת נביאים של חבטת הערבה, קושרת 
אותנו לממדים נוספים הקשורים לחג הסוכות ולהושענא 
את  )כמעט(  החותם  היום  הוא  רבה  הושענא  יום  רבה. 
ימי הדין – היום החותם את עבודת אלול, ראש השנה, 
עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים. הקדמונים נתנו סימן 
– 'ארי"ה שאג מי לא יירא' אריה ראשי תיבות אלול, ראש 
יום  השנה, יום כיפור, הושענא רבה1. הושענא רבה הוא 

של"ה תחילת מסכת ראש השנה.  1
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שאנו מרבים בו בתפילות, כשתפילה על גשם מתבלטת 
ריבוי  עצרת.  בשמיני  לשיאה  שתגיע  תפילה  ביותר,  בו 
התפילות וחיתום הדין סותר לכאורה את 'זמן שמחתנו', 
אך באמת בכל הסוכות אנו אומרים הושענות, מתפללים 
של  תוכן  חז"ל,  פי  על  המגלים  המינים,  ארבעת  עם 
המשך הימים הנוראים ותפילה על הגשם. האם בסוכות 
של  כהמשך  הסוכות   – מקבילים  קווים  שני  יש  עצמו 
נוראים?  ימים  של  כהמשך  המינים  וארבעת  הרגלים, 
להופיע  אמור  השמחה  שממד  שלנו  הראשונית  ההנחה 
ומכוון לשמחת האסיף  המותאם  החג  בחלק של  בעיקר 
ולהודאה על יציאת מצרים. אך חז"ל תיקנו את שמחת 
בית השואבה דווקא מסביב לניסוך המים שגם הוא חלק 
מהתפילה לגשם, שהיא כאמור, המשך של הימים הנוראים. 

האם אין כאן תנועה הופכית בנפש?

כדי לנסות ולברר ולו במעט את תוכנו של חג זה ננסה 
לעמוד על הזמן בו חל חג הסוכות.

בעיית התיארוך של חג הסוכות

לחג הסוכות, החל באמצעו של תשרי, משמעות חקלאית. 
זהו חג השייך לשלהי איסוף התבואה והפירות מן השדות, 
המבורכת,  השנה  יבול  על  להשי"ת  הודאה  שכולו  חג 
ברכה  בגשמי  שתתברך  נוספת  חקלאית  לשנה  ותפילה 
ובשפע תנובת אדמה. אך בתור 'זכר ליציאת מצרים', זוקק 
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תאריך זה בירור. חג הסוכות בתור 'זכר ליציאת מצרים', 
הוא חג בו אנו יושבים בסוכות: 'למען ידעו דורותיכם כי 
מארץ  אותם  בהוציאי  ישראל  בני  את  הושבתי  בסוכות 
מצרים'2. נחלקו חז"ל האם הכוונה לסוכות ממש או לענני 
ניתנו לנו מייד  הכבוד3. באופן פשוט הסוכות הממשיות 
שהלכו  הכבוד  לענני  זכינו  גם  שם  מצרים,  יציאת  עם 
איתנו לכל אורך הדרך של ארבעים שנות המדבר. אם כך 
של  בסופו  הסוכות  חג  את  חוגגים  אנו  מדוע  להבין  יש 

הקיץ, ולא בסמוך לחג הפסח.

הסוכות,  בחג  חל  שלו  ההילולא  שיום  הגר"א  רבינו 
הסתלקו  הכבוד  שענני  השירים4  לשיר  בפירושו  כותב 
מאיתנו עקב חטא העגל וחזרו רק אחרי שהתחלנו לעסוק 
אנחנו  למה  שהקשו  מה  מתורץ  ובזה  המשכן.  בבניין 
כבוד,  ענני  היקף  נגד  שהוא  כיון  בתשרי,  סוכות  עושים 
היה ראוי לעשות בניסן, כי בניסן היה תחילת היקף עננים. 
העננים,  נסתלקו  העגל  את  שכשעשו  לפי  נראה  אבל 
ירד  ומשה  המשכן,  לעשות  שהתחילו  עד  חזרו  לא  ואז 
משה  'ויקהל   – הכיפורים  יום  ובמחרת  הכיפורים,  ביום 
את בני ישראל', וציוה על מלאכת המשכן, זה היה ביא' 
תשרי, וכתיב 'והעם הביא עוד נדבה בבוקר בבוקר', עוד 
חכם  כל  נטלו  בתשרי  וביד'  בתשרי,  יג'  הרי  ימים,  שני 
התחילו  ובט"ו  ובמשקל,  במנין  הזהב  את  ממשה  לב 

ויקרא כג' מג'.  2
סוכה יא:  3

א' ד'.  4
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לעשות, ואז חזרו ענני כבוד, ולכן אנו עושין סוכות בט"ו 
הנכון,  בזמן  נמצא  שסוכות  מה  מלבד  כך  ואם  בתשרי. 
הסוכות  בחג  לנו  המתחדש  נוסף  פן  לנו  שמתחדש  הרי 

בכללות – בניין המקדש.

את  לראות  מתחילים  אנו  אלה,  הגר"א  דברי  פי  על 
הקו הדק הקושר בין עבודת הימים הנוראים לבין החגים 
בחר  הקב"ה  כי  להוסיף  אף  ונוכל  מצרים,  ליציאת  כזכר 
ישראל  של  חיבתם  מתבררת  בו  כי  דווקא,  זה  בתאריך 
ביתר שאת, עד כדי כך שלמרות החטא הקב"ה לא מסלק 
את שכינתו מבינינו, ובמקום שבעלי תשובה עומדים אין 
הגאון,  דברי  מהלך  לפי  לעמוד.  יכולים  גמורים  צדיקים 
יובן מדוע התורה מציינת בהקשר של חג הסוכות 'למען 
'זכר  רק  כאן  אין  הדעת.  התעוררות  דורותיכם',  ידעו 
ליציאת מצרים', בחינת זיכרון, אלא ידיעה ממש, יכולת 
החזרה  מכח  הזו  החיים  מדרגת  אל  שלנו  התרוממות 
לכן  בסוכות.  והתגלתה  כיפור  ביום  שהופיעה  בתשובה 
בעיצומה של שמחת בית השואבה היו אומרים 'אשרי מי 

שלא חטא, ומי שחטא ישוב וימחול לו'5.

האומר  אליעזר,  רבי  את  מסבירה  הגר"א  דעת  אכן 
שסוכות הם זכר לענני הכבוד, אך דעת רבי עקיבא שסוכות 
ממש עשה להם אינה מוסברת על פי מהלכו של הגאון. 
בפשוטם של דברים נראה שאכן היה ראוי לחגוג חג זה 
באביב ולא לקראת סוף הקיץ. קביעות זו מהפכת את סדר 

סוכה נג.  5
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הכבוד  ענני  מצרים,  יציאת  את  לחגוג  במקום   – החגים 
ואז את מתן תורה, אנחנו חוגגים את מתן תורה קודם, 
יכולנו לחוש, להודות,  עד שנראה שלולי מתן תורה לא 

להתקשר ולדעת את מדרגת הסוכות וענני הכבוד.

הקשר בין תכני החג

מלבד המשמעות העיקרית של חג הסוכות, קיימים מצוות 
ומנהגים נוספים, הנראים כאינם קשורים לכאורה לסוכות 
הם  שלכאורה  המינים,  ארבעת  למשל   – הכבוד  ולענני 
חלק מסיכום השנה החקלאית. חז"ל רואים אותם כסיום 
המינים  ארבעת  נטילת  את  וממשילים  הנוראים  הימים 
הנוראים  הימים  בעקבות  ניצחון  מסע  של  סיום  למעין 
בהם 'דידן נצח' )=שלנו ניצח(. אמר רבי אבין משל לשנים 
שנכנסו אצל הדיין ולית אנן ידעין מאן הוא נוצח )=ואין 
אנן  בידיה  באיין  דנסב  מאן  אלא  ניצח(  מי  יודעים  אנו 
ידעין דהוא נצוחייא )=מי שאוחז כפות תמרים בידיו אנו 
יודעים שהוא המנצח בויכוח( כך ישראל ואומות העולם 
אנן  ולית  בר"ה  הוא  ברוך  הקדוש  לפני  ומקטרגים  באין 
ידעין מאן נצח אלא במה שישראל יוצאין מלפני הקדוש 
דישראל  יודעין  אנו  בידן  ואתרוגיהן  ולולביהן  הוא  ברוך 
להם  ואומר  לישראל  מזהיר  משה  לפיכך  נצוחייא  אינון 

ולקחתם לכם ביום הראשון.6

ויקרא רבה ל' ב'.  6
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כתפילה  הלולב  נענועי  את  רואים  חז"ל  שני  מצד 
לגשם. אנו מנענעים את הלולב לכל רוחות השמים כדי 
מיוחד  מנהג  נוסף  זה  גבי  על  רעים.7  טללים  להעביר 
אמירת  בעת  הלולב  איגוד  את  להתיר  רבה,  בהושענא 
ההושענות. והטעם משום דהנענוע הוא לעצור הטללים 
הרעים והרוחות הרעות וכשסתר אגודו מנענע בו יותר , 
וכיון שעכשיו הוא גמר החתימה למים מתירין אגודו כדי 
לנענע בו היטב.8 האם כביכול שלושה חגים שונים אנו 

חוגגים בחג הסוכות?

מצווים  אנו  בו  היחיד  החג  הוא  הסוכות  חג  בנוסף, 
בשאר  השמחה  חיוב  בחגך'9.  'ושמחת  לשמוח,  בפירוש 
הסוכות  חג  מדוע שמחת  דרשות.  בעזרת  נלמד  הרגלים 
מגולה? השמחה היא תוכן החג, ולכן בתפילה אנו מגדירים 
שאנו  אע"פ  כלומר  שמחתנו',  כ'זמן  הסוכות  חג  את 
חרותנו,  זמן  הוא  חג הפסח  החגים, מטבע  בכל  שמחים 
מטבע חג השבועות הוא זמן מתן תורתנו, ורק מטבע חג 
הסוכות הוא השמחה, זמן שמחתנו. ואכן הרמב"ם אומר 
שבחג הסוכות היתה שמחה יתירה בבית המקדש, שמחה 

שהובילה לשמחת בית השואבה.10

את  שאפפה  שמחה  היתה  השואבה,  בית  שמחת 
שאיבת המים ממעין השילוח על מנת לקיים את ההלכה 

סוכה לז:  7
ב"ח, טור אורח חיים סימן תרסד'.  8

דברים טז' יד'.  9
רמב"ם הלכות שופר ולולב ח' יב'.  10
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הויכוח  ממוקדי  היתה אחד  זו  הלכה  המים11.  ניסוך  של 
שבין הצדוקים לחכמי ישראל12. ניסוך המים קושר אותנו 
דרך  מתגלה  החג,  בכל  המתרחשת  הגשם  על  לתפילה 
מגיעה  שהיא  עד  נא,  הושענא  ובתפילת  הלולב  נענועי 
מדוע  כך  אם  הגשם.  תפילת  בעת  עצרת  בשמיני  לשיא 
שמחת חג הסוכות, אותה 'שמחה יתירה', נקשרת דווקא 
מנהג  רבה,  בהושענא  הערבה  חבטת  גם  זה?  לממד 
ההקפות בהושענא רבה ואמירת ההושענות – כיצד הם 
מההושענות  חלק  הסוכות?  חג  של  למהלכו  נקשרים 
חלק  טובה,  חקלאית  לשנה  מפורשת  בתפילה  עסוקות 
לימים  כהשלמה  מופיע  חלק  ישראל,  עם  לישועת  צופה 
ניתן להסביר שאנו מסתובבים מסביב  כיצד  הנוראים – 
ומדוע  למזבח,  מסביב  המקדש  בית  בזמן  או  לבימה, 

עושים זאת עם ארבעת המינים?

שני ערכי היחס לאלוקות

בעולם הפנימי מתארים שתי מערכות יחסים בינינו לבין 
בינינו  המתמיד  הקשר  גילוי  של  צורות  שתי  האלוקות, 
 – דלתתא  איתערותא  מכונה  אחת  צורה  רבש"ע.  לבין 
התעוררות מלמטה, והצורה השניה, איתערותא דלעילא 
– התעוררות מלמעלה. שתי צורות אלה הן שפות שונות 
לגילוי השייכות העמוקה בינינו לרבש"ע, והן מגלות כיצד 

תענית ב:  11
משנה סוכה ד' ח'.  12
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שייכות עמוקה זו מתגלה ופועלת בחיים. התעוררות שלנו 
יוצרת תנועה של התעוררות מלמעלה ולהיפך התעוררות 
התעוררות  הביטוי  שלנו.  התעוררות  יוצרת  עליונה 
משמעו שישנו מצב בו הקשר נסתר, אבל גם במצב זה בו 
'ליבי ער', פנים החיים ממשיך לפעום,  'אני ישנה' עדיין 
יותר של  רחב  גילוי  היא  ולהשפיע. ההתעוררות,  לחיות 
רב של  יצירת מסוגלות לשפע  היא  החיים. ההתעוררות 
העמוק  הקישור  מתוך  ומתגלים  המופיעים  חיים  גילויי 
למקור החיים. התעוררות היא התפשטות נקודת המוצא 
גילויי  לכל  גוואי,  בבתי  הנמצאת  הנסתרת,  העלומה, 
החיים. ההתעוררות אינה רק כלפי הגילויים, היא מגלה 
להתעוררות  זו.  מקורית  בנקודה  החבויות  העוצמות  את 
'נשובה',  ואז  אליך'  ד'  'השיבנו  מלמעלה,  פנים:  שני  הזו 
ובת קול עונה ואומרת 'שובה אלי כי גאלתיך'. והתעוררות 
מלמטה מכח התביעה האלוקית של 'שובה ישראל עד ד' 

אלוקיך', 'אני לדודי' ואז מתגלה כי 'דודי לי'.

צורת  אלה?  התעוררות  צורות  של  המשמעות  מה 
התפיסה שלנו את המציאות בנויה על כמה ממדים בנפש. 
ממד אחד הוא ההכרה הגלויה שלנו, אותה הכרה שלעתים 
מאורגנות,  במחשבות  מסודרות,  במילים  מתבטאת  היא 
לעתים היא מתגלה בצורת מחשבה אינטואיטיבית שאינה 
מסוגלת להסביר את עצמה, אלא מתגלה כתנועה נפשית 
צורת  זוהי  חיים.  כתנועת  עתים  כרגש,  עתים  טבעית, 

תודעה שיש לה ביטוי בחיים הגלויים.
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גדול,  יותר  עומק  על ממד  בנויה  גלויה  הכרה  אותה 
על צורת תפיסת מציאות רחבה יותר, בה אין הסובייקט 
חלק  הוא  אלא  במציאות,  כבלעדיות  עומדות  והכרותיו 
מהמציאות הרחבה יותר. כלומר לכל הכרה יש רובד עומק 
והחיים,  ההכרה  של  התפיסה  מצורת  הנובע  יותר,  גדול 
בהכרה  שמתגלה  מה  יותר.  רחב  חיים  תוכן  של  כגילוי 
בצורה של ניסוח ומחשבה מסודרת, בתור תנועת חיים 
הנובעת מעומק יותר גדול ממה שהמחשבה הגלויה בנויה 
לקלוט ולהביע, כל זה הוא רק 'קצה הקרחון' של מערך 
עמוק יותר של פגישה ויחס עם המציאות הרחבה יותר. 
צורת הפגישה ואיכותה תלויה מאד ברמת החיים של בעל 
התודעה. כשם שעיוור קולט אך חלק מועט מהמציאות 
כולה, כך ככל שדעתו של אדם קטנה יותר, כך קליטתו 
אחרי  גם  יותר.  מצומצמת  אותו  הסובבת  המציאות  את 
הקליטה את המציאות קיים שלב העיבוד, וגם הוא עלול 
להקטין את משמעות המפגש הזה. עתים אדם הופך בכח 
דמיונו מפגש מוגבל לחזות הכל, וכך הוא נופל באלילות 
לוקחת חלק  גשמית, שהלא האלילות  או אפילו  רוחנית 
של המציאות וטוענת שדרך חלק זה אנו יכולים להתבונן 
זה  וחלק  כולה,  המציאות  של  בלעדית  מרכז  כנקודת 
המקובע ואינו נע, הופך לפסל שאינו מאפשר התקדמות 
ההתוודעות  וממילא  גדלה,  והדעת  יש  אך  והתפתחות. 
מההכרות  ותובעת  מתפתחת,  אותנו  הסובב  ההיקף  אל 
להתעמק  להשתכלל,  להתפתח,  האדם  של  הגלויות 

ולהשתנות, ולהיות מביעות ממדי חיים רחבים יותר.
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עוד  עמוק  לממד  מתוודעים  אנו  גדלה  ככל שהדעת 
אנו  אותה  גם  עצמה,  הרוחנית  המציאות  אל   – יותר 
אלא  שלנו,  ההכרה  אינו  הנושא  כבר  שם  אך  קולטים, 
עלינו.  הפועלים  קיימים  ממדים  אל  שלנו  ההתוודעות 
זה  היקף  מתוך  ההכרה,  של  ההיקף  את  יוצר  זה  ממד 
צומחות  גביהם  ועל  ההכרה,  של  העומק  בסיס  מתהווה 
ההכרות הגלויות. ממילא מובן שהיקף זה עצמו גם הוא 
מתוודעים,  אנו  שאליו  ההיקף  ולהעמקה.  לשכלול  נתון 
הוא היקף 'המתכתב' עם עולמנו הגלוי, הוא פונה אליו, 
הוא יוצר יחס אליו. ככל שעולמנו הגלוי מתפתח, כך גם 
היקף החיים מתפתח. היקף זה אינו סובייקטיבי, כלומר 
אינו כזה המבטא את צורת הקליטה שלנו את הממשות 

הרוחנית, אלא מפגש ממשי וחי.

מתוך ועל גבי צורת מפגש זו, אנו מתארים עולמות 
שאינם  כאלה  עמוק,  יותר  בהיקף  העומדים  נוספים 
'מותנים' בהתוודעותנו אליהם, צורת המפגש שלנו עימם 
בנויה על התכללות ההולכת ומרחיבה את החיים, מגלה 
למעלה  מהחיים,  למעלה  שעומד  מה  את  ממש  בתוכם 

למעלה מכל ערכי עולם.

תודעת דעת אלקים

מתוך עושר המפגש שלנו עם מממדי המציאות, אנו בונים 
את התודעה שלנו בצורה כפולה: כל חזיון, בין מוחשי בין 
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שכלי, הבא להתיצב במצב של פגישה יחושית, אצל כל 
חש, וכל משכיל, מיד הוא מעורר רגש או מחשבה, שהיא 
כפולה, אחת שהיא שתים, מצד עצמו של החזיון ומצד 

תאריו המתיחשים אל הנושא העסקן באותם הדברים.13

כשאנו עומדים מול המציאות אנו מנסים להבין מהו 
מדויקת  תשובה  לענות  מסוגלים  אנו  תמיד  לא  הדבר, 
לשאלה, אבל עצם שאילת השאלה יוצרת אצלנו תפיסה 
כי קיימת ישות העומדת כתוכן העומד מחוצה לנו. השאלה 
המשמעות  בשאלת  התוכן,  משמעות  מה   – היא  השניה 
המפגש  נקודות  את  עצמנו,  את  מערבים  אחד  מצד  אנו 
מהשאלה  מתעלמים  לרגע  אנו  זו,  מציאות  מול  שלנו 
מתרגלים  אנו  וכך  הדבר',  'מהו  אובייקטיבית  הלכאורה 
מסוים  מגדר  למעלה  עומדת  הרוחנית  שהמהות  לתפוס 
ומוגבל, אז אנו כבר שואלים, מהיכן הדבר נובע. המרחב 
נקודת  את  משנה  הדבר,  של  השונות  המשמעויות  של 
המוצא של השאלה הראשונה והיא מתרחבת ומתעמקת, 
ואז אנו תופסים כל תוכן כמקיף בבת אחת כמה רבדים, 
כל רובד הנתפס אצלנו הופך למקור נביעה, ומגלה כי הוא 
עצמו גילוי של תוכן מקיף יותר, שגם הוא הופך למקור 
נביעה, הנובע מעולמות רחבים יותר ומקוריים יותר. את 
כעולם  שלנו,  המחשבה  את  כמכונן  קולטים  אנו  ההיקף 
המתלבש בציור ומושג, אך הוא עצמו עומד למעלה מכל 

גדר, ציור ולבוש.

מאמר 'דעת אלוקים', עקבי הצאן עמ' קל'.  13
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כלומר עצם צורת הפגישה הכפולה שלנו, יוצרת מצב 
בו אנו מתוודעים להיקף של המציאות הרוחנית שמתוכה 
כך  יותר,  קטנה  שהדעת  ככל  שלנו.  המחשבה  מתכוננת 
היא מתעלמת מההיקף הרוחני הַמבֶנה את התודעה ואת 
על  החיים  את  לבנות  מתיימרת  הדעת  קטנות  החיים. 
בקטנות הדעת מונח  ולכן  בלבד,  הגלויה  בסיס הפגישה 
אל  החול  מן  ֲהנָתָקה  שכל  ידו,  על  שנדמה  פנימי,  ארס 
הקודש היא דחיה מישות אל אפסיות.14 ככל שמגדילים 

את הדעת, כך מתוודעים יותר ויותר להיקף החיים.

שמיעה וראיה

הזו אנו עוברים מעולם המתייחס לראיה כמרכז  בצורה 
הקליטה הרוחנית, לעולם המתייחס לשמיעה ככח המפתח 
שמה  הראיה  שלנו.  הרוחנית  ההתוודעות  את  ומשכלל 
במרכז הדיון שלה את השאלה מהו הדבר, והיות והראיה 
– גם זו הרוחנית, אינה מסוגלת לחדור אל שרשי הדברים, 
על  הדברים  שבין  היחסים  מערכות  את  רק  רואה  אלא 
פי הקרום החיצוני שלהם, ממילא היא נכשלת בהערכת 
מהותם של הדברים. הראיה חותרת להבין את מה שיש, 
את מה שמתגלה, את הגלוי מתוך הגלוי כבר. ההתעלמות 
מאפשרת  לא  המציאות  של  העומק  מממדי  הראיה  של 
לאדם  משל  שמתגלה.  מה  את  נכון  אל  להעריך  לראיה 

אורות הקדש חלק ב' עמ' שח'.  14
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המנסה לשפוט שיפוט מוסרי צורת התנהגות בלא הקשבה 
לנפש שעיצבה צורת התנהגות זו. הרואה, גם אם השכיל 
לחדור אל הנפש, הוא מביט עליה מבחוץ, אין הוא מסוגל 
ליצור קשר חי עם ממדי החיים הנגלים לעיני המתבונן. 
הרואה, בעצם ראייתו, מאבד את הדינאמיות של העולם. 
מסוגל הוא לחזות תהליכים, אך רק אלה הכלולים כבר 
מהותי,  חידוש  של  ממד  חסר  הרואה  אצל  שראה.  במה 
ושכלול  השתנות  עם  חי  קשר  של  ממד  אצלו  קיים  לא 

של המציאות.

היא  הראיה,  על  בנויה  המערבית  המחשבה  צורת 
היא  ולכן  הדברים,  מהות  אל  לחדור  לנסות  מתיימרת 
שאלה  שהרי  הדבר,  של  המשמעות  משאלת  מתייראת 
עלינו  שבראיה  מה  מחמת  כסובייקטיבית,  נראית  זו 
לחיצוני  אותו  להפוך  דיוננו,  ממושא  עצמנו  את  לנתק 
לנו. כשאיננו שמים את שאלת המשמעות במרכז, איננו 
מסוגלים להקשיב לדבר, לשמוע אותו, ליצור יחס המסוגל 

לחדור לעמקם של דברים.

השמיעה, הנדמית לנו כסובייקטיבית, יוצרת מצב של 
תנועה מתמידה, של מפגש חי, של השתנות מתוך היחס 
אל עצמותו של הדבר. בעולם של הראיה יש טשטוש בין 
הדבר עצמו לקליטתנו אותו. דווקא ההתיימרות להינתק 
מהעולם הסובייקטיבי יוצרת ערבוביה בעולם המושגים, 
עד שהאדם מתייאש מניסיונו להגיע לאמת, האמת נדמית 
לו כמשהו מוגדר ומוגבל שאינו מסוגל להקיף את כל רב 
– הרבדיות שבמציאות. האמת רחוקה, וכל ניסיון לתפוס 
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אותה הוא ניסיון לשבות בתוך מרחב צר וסובייקטיבי את 
מה שאינו ניתן לתפיסה. ומאידך, ניסיון זה יוצר מצב בו 
העולם הסובייקטיבי אינו מוצא מקום. לזניחת הסובייקט 
יש גם משמעות מידותית – העולם הסובייקטיבי שנזנח 
בשל החתירה להגיע לאמת גדל פרא, ובכל אופן בלא יחס 
וממילא  שסביבנו.  הישותי  העולם  של  הקליטה  למידת 
מצליחה  הידיעה  האם   – נוסף  פן  יש  המחלחל  לייאוש 
להתגבר על הכאב, האם ההבנה המהותית מסוגלת להתגבר 

על הרוע שבעולם? הנתק נשאר, מתערבב, ואף מתרחב.

השמיעה,  על  הבנויה  התובנה  צורת  הראיה,  לעומת 
להשתנות  מוכנות  של  התכווננות,  של  מצב  יוצרת 
ההגיון  המציאות.  מתוך  קולות  ועוד  עוד  לספוג  כדי 
אינטואיטיבי־ לא  אקוסטי,  עיוני,  לא  הוא,  שמעי  העברי 
געגועי ההגיון השמעי העברי הסודי  כוסף  הסתכלותי... 
הוא לקרב ולהעלות לגילוי רוח ההגיון העברי, שלאוזניים 
חדש  דור  הנבואה.  כרוח  נשמע  הוא  ופקוחות  כרויות 
המדינית  ישראל  בתחית  יוולדו,  חורין,  בני  בנים,  יקום, 
רוח  נשמתו,  מחצב  מקור  רוחו,  בו  ישוב  קדשו,  בארץ 
הנבואה.15 ההגיון העברי הוא שמעי נבואי. שתי השקפות 
עולם,  והאזנת  עולם  השקפת  יש  בדיוק,  או  הן,  עולם 
הקשבה. הראשונה מיוחדת להגיון היווני, האלילי, העיוני, 
התיאוריה,  שהעיון,  המערבי,  המדע  ביסוד  המונח 
ההסתכלות והצפיה, בעולם ובמעשיו, עומד בראשו. לא 
ואינו  בעולם  צופה  אינו  הוא,  העברי, ששמעי  ההגיון  כן 

קול הנבואה עמ' ג'-ה'.  15
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ומקשיב  עולם  חוקי  שומע  אלא  עולם,  אלהי  בו  רואה 
נשמע,  דברו  אשר  צפוי,  והבלתי  נראה  הבלתי  למצות 

כמו בנבואה.16

גם אם התרבות שהתייאשה מראיית המציאות, פנתה 
במציאות,  שיש  הקולות  לריבוי  ההקשבה  אל  לכאורה 
היא לא התקדמה ועשתה מהפיכה בעצם התודעה. אמנם 
וריבוי קולות, אך זהו  משתמשים במטבע הלשון קולות 
מטבע לשון ותו לא, זהו עולם מושאל בלבד של שמיעת 
קולות אבל הישארות חיצונית למצב. אין בו את ההקשבה 
פסיכולוגי  ניסיון  בלבד,  לנאמר  לב  שימת  אלא  לנסתר 
לרדת לסב־טקסט, אך לא 'לשמוע'; אין בו הנסיון ליצור 
קשב למה שלא נאמר, להתכוונן אל המרווחים העדינים 
שבו  מפכה  מעיין  החושפים  מרווחים  המילים,  שבין 
מתרחשים הדברים. הייאוש העביר את העולם התרבותי 
מניסיון  מיואש  הוא  בו  במרכז,  הסובייקט  בו  לעולם 
להגדיל באופן איכותי את הדעת, דעת שבאמת מעולם לא 
עולם  יוצרת  כבלעדי,  הסובייקטיבי  התוכן  השמת  הכיר. 
שאינו מסוגל ואינו חפץ לצאת מנקודת מוצא זו. היכולת 
המתיימרת  הראיה  את  המיר  קולות  לריבוי  להקשיב 
בתוך  הנקלטים  ברשמים  לנו,  חיצונית  מציאות  לתפוס 
הסובייקט. אמנם הוא הפסיק 'לראות', אך השמיעה שלו 
ולא  הנשמע  לקול  החיצוני,  לרובד  רק  היא  גם  מוגבלת 

לעילום סתרו של הקול.

שם עמ' לח'.  16



20 • ֲאִני ָוהֹו הֹוִׁשיָעה ָּנא

אך  ציורים,  יוצרים  אמת  וקשב  שמיעה  זה  לעומת 
ההתלבשות  את  מתארים  משמיעה  הנוצרים  הציורים 
אבל  שלנו,  המוגבלת  הקליטה  צורות  את  במציאות, 
ציורים אלה משתנים ללא הרף כתוצאה מהמפגש שלהם 
מהות  אותה  עצמה,  למהות  המקשיב  הנקי  השכל  עם 
אינם  כאלה,  אמת  ציורי  ומוגדרת.  מוגבלת  ולא  רחבה 
יוצרים  אלא  המציאות,  של  חיצוני  בתיאור  מסתפקים 
תנועה ופעולה בנפש17. תנועה זו מתפשטת על כל מהותו 
של האדם, ואינה מסתפקת רק בקליטה השכלית באופן 

המצומצם שלה.18

שאלנו  עליה  מהות  אותה  עצמה,  למהות  ההקשבה 
לנו מכח השמיעה,  אותה מהות שהתבררה  הדבר',  'מהו 
משמעות  בחינת  את  היחס,  שאלת  את  במרכז  השמה 
הדברים, יוצרת התוודעות עמוקה למרחב החיים מתוכו 
כל  את  המכונן  הוא  זה  מרחב  ונפעלים.  פועלים  אנו 
הציורים הסובייקטיביים, ודווקא מרחב זה הוא המאפשר 
את ריבוי הגוונים והדעות שיישובם לא יבוא מתוך הורדת 
הסתירות במציאות אלא על ידי החדירה לעומק החיים, 
על ידי תפיסת כל הכוחות כגילויי חיים של אורגן אחד.

דלתתא  איתערותא  מלמטה,  ההתעוררות  היא  זו 
הופך  מקורו,  אל  קשור  כשהוא  שלנו  המושגי  העולם   –
להיות חי ומחיה, משתנה ומשתכלל ללא הרף. איתערותא 
דלעילא היא הגילוי של המרחב עצמו, של ההיקף העליון 

אורות הקדש חלק א' עמוד א'.  17
אורות התורה ו' א'.  18
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היא  אלא שקליטתנו  אותו,  קליטתנו  פי  על  בנוי  שאינו 
דווקא אותה  הבעה הבאה מתוך ההתכללות הראשונית. 
היעלמות ראשונית של הסובייקט במרחב העומד למעלה 
מכל חילוקי המדרגות, 'הכל יכול וכוללם יחד', יוצר את 

הממשות האיתנה הבנויה על צפיית העתיד.

פרוש וקדוש

ניתן לנסות להבין את ההבדל בין המדרגות השונות דרך 
 – זו  תפיסה  של  המוסריות  הפנים  מן  באחד  התבוננות 
הפרוש?  את  מניע  מה  קדוש.  לבין  פרוש  שבין  ההבדל 
מדוע הוא פורש מן החיים? אין הפרוש שונא את החיים, 
מרחבים  אלו  להיות,  ראויים  החיים  כיצד  מצייר  אלא 
הולכים לאיבוד בשקיעה בקטנות הגלויה של חיי ההווה. 
הפרוש מקשיב לקול העתיד המפותח והגדול יותר, לשם 
הוא נושא את עיניו. הוא מרגיש עד כמה כבלי המציאות 
הגלויה מכבידים על כשרון ורצון תעופתו הרוחנית. לכן 
הוא פורש, הוא עסוק בעולם עשיר יותר, אליו הוא קשור 
ברוחו, ברצונו ובתודעתו19. הרצון והקשר הזה מחוללים 
יותר  גבוהה  לרמה  והתכווננותם  החיים  של  הכינוס  את 
את  בחיים  לבטא  מסוגל  אינו  עדיין  הפרוש  חיים.  של 
שאיפותיו, העולם הרוחני עומד הוא למעלה מכל גילויי 
החיים החומריים, ואין הוא מצליח למצוא בתוכם את כל 

עיין מסילת ישרים פרק יג'.  19
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איתערותא  היוצרת  תפיסה  היא  הפרוש  תפיסת  הגודל. 
דלתתא, וכל כולה מרוכזת בהיקף מהסוג הראשון – אותו 
היקף הנתפס על ידי התודעה, היקף המתייחס אל מרחב 

התודעה הקולטת אותו.

הרוחני  העולם  ישות  את  מכיר  הקדוש  לעומתו 
ציור  לכל  מעבר  הרבה  העומדת  מציאותית  כתופעה 
עליה  המציאות,  אל  זו  עליה  דווקא  בתודעה.  הנקלט 
בהכל.  אמון  של  מצב  יוצרת  גדול,  חיים  מעמל  הנובעת 
שבים  הרוחני,  העולם  בעליוניות  מכונסים  חיים  אותם 
הוא  הסוף  ...אך  הקדושה.  במדרגת  בחיים  האמון  אל 
בה,  ללכת  חפץ  שהוא  הזה  בדרך  ידריכהו  שהקב"ה 
זה הדבר,  יצלח בידו  ואז  ויקדשהו,  וישרה עליו קדושתו 
כי  בתמידות,  יתברך  עמו  הזה  בדביקות  להיות  שיוכל 
לו,  יתן  וסיועו  יתברך  יעזרהו  ממנו  מונע  שהטבע  מה 
להולכים  טוב  ימנע  לא  פ"ד(:  )תהלים  שנאמר  וכענין 
אפילו  בוראו  בקדושת  המתקדש  האיש  והנה  בתמים... 
ממש...  קדושה  ענייני  להיות  חוזרים  הגשמיים  מעשיו 
ותראה עתה ההפרש שבין הטהור לקדוש: הטהור, מעשיו 
החומרים אינם לו אלא הכרחים, והוא עצמו אינו מתכוין 
יוצאים  זה  ידי  שעל  ונמצא  ההכרח,  צד  על  אלא  בהם 
לכלל  אך  טהורים,  ונשארים  שבחומריות  הרע  מסוג 
קדושה לא באו, כי אילו היה אפשר בלתם, כבר היה יותר 
טוב. אך הקדוש הדבק תמיד לאלהיו, ונפשו מתהלכת בין 
המושכלות האמתיות באהבת בוראו ויראתו, הנה נחשב 
לו כאילו הוא מתהלך לפני ד' בארצות החיים עודנו פה 
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כמשכן,  נחשב  עצמו  הוא  כזה  איש  והנה  הזה,  בעולם 
כמקדש, וכמזבח, וכמאמרם זכרונם לברכה: ויעל מעליו 
הצדיקים  אמרו:  וכן  המרכבה,  הן  הן  האבות  אלהים, 
שהיתה  כמו  עליהם  שורה  השכינה  כי  המרכבה,  הן  הן 
שורה במקדש, ומעתה המאכל שהם אוכלים הוא כקרבן 

שעולה על גבי האישים...20

הקדוש בנוי על איתערותא דלעילא כשם שהוא בנוי 
על איתערותא דלתתא. ענין הקדושה כפול הוא, דהיינו: 
וסופו  השתדלות  תחלתו  גמול,  וסופו  עבודה  תחלתו 
והיינו: שתחילתו הוא מה שהאדם מקדש עצמו,  מתנה. 
זכרונם  שאמרו  מה  והוא  אותו,  שמקדשים  מה  וסופו 
הרבה.  אותו  לברכה: אדם מקדש עצמו מעט מקדשים 

מלמטה מקדשים אותו מלמעלה.21

המגמה  הקדושה.  לבין  המוסר  שבין  ההבדל  זה 
חטיבה  היא  הקדושה  הקדושה.  היא  בחיים  האחרונה 
הקדושה  שבמוסר.  מהחולשה  כלום  בה  שאין  עליונה, 
אינה נלחמת כלל נגד האהבה העצמית, הטבועה עמוק 
האדם  את  מעמידה  שהיא  אלא  חי,  כל  נפש  במעמקי 
את  אוהב  יהיה  שיותר  מה  שכל  כזאת,  עליונה  בצורה 
עצמו, ככה יתפשט הטוב שבו על הכל, על כל הסביבה, 
על כל העולם, על כל ההויה. המוסר יוצר תביעה באדם, 
להיות,  ראויה  שהיא  כפי  המציאות  את  לו  מצייר  הוא 
לעילוי  נזקק  האדם  של  הנוכחי  מצבו  כמה  עד  ומשקף 

מסילת ישרים פרק כו'.  20
שם.  21
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ושכלול. המוסר תובע מהאדם לצאת מהאהבה העצמית 
יותר  מפותח  עולם  אל  הכובד  מרכז  את  להעביר  שלו, 
המתגלה בשלב הראשון בחיי הרוח. לכן המוסר מחליש 
הפרישות  של  הציור  עומק  הוא  כזה  ציור  האדם.  את 
התובעת מהאדם לרכז את חייו כדי להביע שאיפות שהן 
יותר עליונות מכדי חייו העכשוויים. לעומת זה הקדושה 
מצד  בחיים  היקף, את האטמוספרה של האמון  מציירת 
עצמם, בהיותם מגלים כבר בהווה את כל עושר העתיד. 
לצדדים  אמצעי  בלתי  חיבור  של  מצב  יוצרת  הקדושה 
המפותחים של המציאות. לעומת הפרישות שהחיבור הוא 
ברוח, וממילא החיים העכשוויים הם אמצעי, שלב, כדי 
להגיע למצב המרומם יותר, הרי שהקדושה פועלת הפוך 
מהעתיד אל ההווה, ורואה כיצד כל תנועת חיים היא ביטוי 
של הגודל, רואה איך כל החיים מקבלים ערך גדול יותר, 
כי אין הם נערכים על פי קנה מידה מוגבל ומצומצם, אלא 
כאור עולם הבא המאיר את חיי העולם הזה. כמובן בפועל 
אי אפשר להגיע לקדושה בלא מוסר, המוסר מעמיד את 
החיים בדיוקם, בהתאמתם אל הגודל. אך הקדושה משנה 
את התפיסה ביחס אליהם, כשהחיים כבר מותאמים אל 
הגודל אין הם שלב בדרך אל, אלא גילוי ונטף של–. רמת 
חיים כזו נצרכת במיוחד ברמה הלאומית. ברמה הלאומית 
אי אפשר להעמיד את המוסר כעמדת החיים כיוון שאז 
להאמין  חייב  עם  בעצמו.  שלו  האמון  את  יאבד  העם 
בהווה שלו. מצד שני האם ניתן לצייר עם שלא יהיה בנוי 
תביעה  יצירת  גדול,  יותר  פיתוח  צריך  לכן  המוסר?  על 
יותר גדולה, יצירת רמת חיים שהאטמוספרה שלה אינה 
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אהבה עצמית, לאומנית, שוביניסטית, אלא קשר חיים אל 
הטוב מצד עצמו. אין בתכונה של קבוץ צבורי בשום אופן 
ואיננה  העצמית,  האהבה  החלשת  של  לנטיה  אפשרות 
בה כי אם הירוס מוסרי, אם יזדמן, ורקבון פנימי, האוכל 
כל. על כן אי אפשר כלל לדרוש שיהיה בעולם עם מוסרי, 
כי אם עם קדוש, עם שכל מה שיגביר את עצמו, כל מה 
שירומם את ערכו בפנים ובחוץ, כן ירומם ויגביר את האור 
והטוב בעולם.22 הבניה של עם ישראל היא בניה של עם 
שגרעין חייו הפנימי הוא 'עצמות החפץ של היות טוב לכל 
ובין  בין בכמות הניטבים  בלא שום הגבלה בעולם כלל, 
באיכותו של הטוב'.23 זהו הציור של חיי הקדושה. ונמצא 
בהקדושה  כבר  היא  כלולה  שבמוסר  הטוב  שתמצית 

בצורה יותר מפוארה יפה ומענגת.24

בבת  הללו  הממדים  נמצאים  כולה  ישראל  בכנסת 
שני דברים מאירים בישראל, המוסר הטהור, בכל  אחת. 
ההויה  ובכל  חי  ובכל  באדם  העולם,  בכללות  שאיפותיו, 
בתודעה  המתגלה  הוא  הזה  המוסר  של  שרשו  כלה, 
והידיעה  אותה.  המקיף  הישותי  המרחב  אל  המתוודעת 
היוצאים  אורותיו  ובכל  ד'  בשם  מהקריאה  נובע  שהכל 
והנקרא,  הנכתב  שם  שיצא  עד  ברעיון,  הבאים  ממנו, 
שהם  והרגשות,  כינויים  של  תולדות  בדרך  והיוצאים 
כולם אותות של מציאות עליונה בעושר הויתה. הקריאה 

מוסר הקדש עמ' יג'.  22
אורות עמ' קלט פיסקה ד'.  23

מוסר הקדש עמ' יג'.  24
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מנקודת  היציאה  היא  לקדושה,  הקריאה  היא  ד',  בשם 
הכל.  מתרחש  שבתוכו  המרחב  של  ההיקף,  של  המוצא 
המוסר בלא מקורו הוא אור פנימי, מרכזי, שאין לו מקיף, 
סביבה מקורית, סופו להתדלדל, וערכו בעמידתו גם כן 
מההיקף השלם  הוא מתנתק ממקורו,  אם  ממועט הוא, 
של החיים, מהקדושה. ההופעה הנפשית לקישור האלהי, 
מקיף  תוכן  הוא  כראוי,  מאירים  וערכיו  המוסר  כשאין 
חסר מרכזיות, כלומר ללא יכולת הבעה. זו כוונת הרמח"ל 
על הכפל שבקדושה, שתחילתו עבודה, כלומר בצד הנגלה 
הוא מביע מגמות של מוסר, מגמות עמליות, אך מגמה זו 
היא שפה של גילוי תוכן עשיר יותר, זה המרכז, הפנים, 
האיתערותא דלתתא. אך הוא יונק מהאיתערותא דלעילא, 
ד'.  בשמות  המתבטאת  מהקדושה,  החיים,  של  מההיקף 
ומקורו  המוסר  והפנים,  ההיקף  כוללים  וישורון  ישראל 
ויזריח  כולו,  העולם  כל  את  ויכריע  ינצח  שהוא  האלהי, 

אורו של משיח.25

המוסר  ממד  את  המעלה  הקדושה  ממד  הוא  סוכות 
השמות  גילוי  של  חדשה,  למדרגה  הנוראים  הימים  של 
האלוקיים, וכבר דרשו דורשי רשומות כי סוכה גימטרייה 

צא', מניין אחדות שם הוי'ה ושם אדנות.

מוסר הקדש עמ' טו ועיין אורות עמ'קמ' פיסקה ז'.  25
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ידיעה ובחירה

בזה אנו נכנסים למבוא ליישוב הסתירה הפנימית אותה 
שהן  להבין  צריך  הבחירה.  לבין  הידיעה  בין  חשים  אנו 
הידיעה והן הבחירה, שתיהן הן גילויים של מה שעומד 
וגם  הידיעה  גם  מהידיעה.  ולמעלה  הבחירה  מן  למעלה 
כנסת  של  ההתייחדות  עומק  של  לבושים  הן  הבחירה 
ישראל עם רבונו של עולם, ושל העולם כולו עם עומק 
ד'. הידיעה משקפת את ההיקף של המציאות, את  חפץ 
להתגלות  אותה  ומכשיר  המציאות  את  הדוחף  התוכן 
של עומק חפץ ד'. אך כדי שתפיסה זו תתגלה במלואה, 
צריך שהעולם יותאם אל הפנים והתוך של הידיעה, אל 
אותו חופש עליון המחולל ומוליד את המציאות. הקב"ה 
תוכן  כי  מגלה  בראשית,  יום תמיד מעשה  בכל  המחדש 
הידיעה,  עומק  שהוא  מתמיד  חידוש  על  בנוי  העולם 

חידוש זה משתקף בממד הבחירה. 

בצד הגלוי הבחירה עומדת למטה מן הידיעה, הידיעה 
היא ההיקף והבחירה היא יצירת היחס למרחב זה, אבל 
הידיעה.  עומק  את  מגלה  הבחירה  יותר,  פנימי  במבט 
כמהות  הידיעה  את  רואים  שאנו  ממה  נובעת  הסתירה 
ולא כלבוש, וממה שאנו רואים את הידיעה כמשהו עם 
צבע וצורה. התוכן המופשט העליון הולך ומתחולל, הולך 
ומופיע בצעד אחר צעד דרך גילויי הבחירה שלנו. במבט 
אבל  המציאות,  של  האיכות  היא  שלנו  הבחירה  הנמוך 
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איכות זו מגלה מהות מחודשת הנמצאת בעומק הידיעה, 
ממד החופש המחדש תמיד מעשה בראשית26.

שנה  בכל  השנה.  בראש  נפגשים  אנו  זה  כפל  עם 
למעלה  העומדת  עליונה  הנהגה  השנה  בראש  מתחדשת 
מערכי המשפט הרגילים. הנהגה זו מעמידה את הידיעה 
ומתגלה  בעולמו,  ד'  יחוד  את  לגלות  החותרת  האלוקית 
דווקא דרך הבחירה המצויה בישראל. אותה בחירה הולכת 
ומעלה את העולם ומכשירה אותו להתגלות העליונה של 
נקודת הסתר של ההתאחדות הראשונית העומדת למעלה 

מן העולם.

ברגע התהוות העולם אין סתירה בין ידיעה לבחירה, 
מן הכח אל הפועל מתהווה  יוצא  בו העולם  ברגע  אבל 
לחטא,  העמוקה  הנטייה  את  היוצרת  סתירה  הסתירה, 
עורף  הפניית  האלוקית,  הידיעה  אל  העורף  להפניית 
והבחירה  הבחירה,  של  הערך  עומק  כל  את  המורידה 
הופכת להיות חיצונית אל המציאות, היא עומדת מחוץ 
לבחור  ונאלצת  מוגבלת  מציאות  על  מביטה  למציאות, 
יש  כבר  מסוימת  בחירה  שכל  עד  אפשרויות,  כמה  בין 
בה מן המוות וההגבלה. אדם נאלץ לזנוח את כל מכלול 
האפשרויות העומדות לפניו ולבחור להצטמצם באפשרות 
אחת. בזניחת האפשרויות האחרות יש מן המוות. הניסיון 
הקסם,  מן  בו  יש  מצומצמת  בחירה  של  עולם  להעמיד 
של  המשכרת  התחושה  את  בו  יש  כאלהים',  'והייתם 

עיין אגרות הראיה חלק א' איגרת רפג', וחלק ב' איגרת שעט', מוסר   26
הקדש עמ' כא'-כו', ועמ' ל'-לו'.



ביאור לסדר הושענות • 29 

חופש מוחלט הנובעת מעמעום, טשטוש וערבוב מושגי 
שבכל  הרי  מוחלטים,  אינם  והרע  כשהטוב  והרע.  הטוב 
ממד  גם  יש  צד  ובכל  אמת  של  ממד  יש  במציאות  צד 
'הפסד מצווה',  ויש  'שכר עבירה'  יש  וחולשה,  של שקר 
רק חשבון עמוק מאד המתגבר על העמימות שבמציאות 
לעמימות,  בלב  אהבה  שיש  אלא  כיוון.  לתת  מסוגל 
ליכולת לעצב בעצמך את המציאות. ומה נותר לו לאדם 
מעצמיותו? כשהוא מתנתק מההקשר הרחב של הקדושה 
הנותנת ערך ומרחב להתרחשות האנושית, כשהוא בונה 
את עולמו מתוך תודעה של נתק מכל משך החיים, עד 
שנדמה לו שהחיים הממשיים הם אך אלו המתגלים בקנה 
הוא  אין  האדם,  של  והמצומצם  הגלוי  ההכרתי  המידה 
מכיר את עצמו, ואפילו על שאלת 'אייך' אין הוא מסוגל 

לענות בבירור.27

דווקא חווית המוות הממשית הולכת ומכריחה לאחות 
את הכל, את כל גילויי החיים לנקודת כינוס עליונה יותר. 
המפתה  הנחש  גבול.  בלי  חיים  מתגלים  המוות  ומתוך 
מהידיעה  להינתק  לו  מציע  כאלקים,  להיות  האדם  את 
חופשו הפרטי  רק  בו  ריק,  בתוך חלל  ולחיות  האלוקית 
המציאות,  את  לאיין  הנחש  של  בידו  אין  אך  מתגלה, 
לנו,  חיצונית  להיות  ההופכת  אותנו  הסובבת  והמציאות 
הופכת להיות בעלת תודעה של הכרחים חיצוניים, שאנו 
מנסים ללא לאות לנסות ולהשתחרר מהם, וכך הידיעה 

מוסר הקדש עמ' קמ'.  27
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להיחלץ  ויכולת  אלוקי,  הכרח  להיות  הופכת  האלוקית 
ממעגל זה ָאין.

לנקודת  חלילה  לחזור  עלולים  אנו  השנה  ראש  בכל 
מוצא זו, ולכאורה אין בכוחנו לעשות דבר בנידון, שהלא 
הסובייקט שלנו עומד מנותק מהווית הידיעה האלוקית. 
אנו מרחיבים מאהבת  אותו  לנו מצות שופר,  ניתנה  לכן 
וחיבוב המצוות, עד שאנו מערבבים את השטן28 מגילוי 
האנושית  הבחירה  של  שופר  הקטן,  שופרנו  בתוך 
המופיעה בצורה זעירה מול השופר העליון הגדול המקבץ 

את כל הנידחים29.

את השופר אנו שומעים, 'לשמוע קול שופר', 'סוף דבר 
הכל נשמע', השמיעה כוללת בחובה את הכל. 'מבקשי ד' 
ולא  בהקשבה,  בבקשה,  המוקד  את  כששמים  כל',  יבינו 
מוצאים  גם  כך  רק  כל.30  מבינים  אז  המוגבלת,  במציאה 

ומחזירים את האובדים והנידחים למקום כינוסם.

למה  השנה?  בראש  תוקעין  למה  יצחק  רבי  'אמר  טז.  השנה  ראש   28
כשהן  ומריעין  תוקעין  למה  אלא  תקעו!...  אמר  רחמנא  תוקעין?! 
השטן'  את  לערבב  כדי  עומדין?  כשהן  ומריעין  ותוקעין  יושבין 
רש"י 'כדי לערבב שלא ישטין כשישמע ישראל מחבבין את המצוות 
מסתתמין דבריו'. תוס' 'פירש בערוך כדאיתא בירושלמי בילע המוות 
לנצח וכתיב והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, כד שמע קל שיפורא 
הראשונה  בפעם  שופר  קול  )כששומע  בהיל.  ולא  אבהיל  חד  זימנא 
נבהל ואינו נבהל(. וכד שמע תניין )=וכששומע בפעם השניה( אמר: 
ודאי זהו שיפורא דיתקע בשופר גדול ומטי זימנא למיתבלע )= מגיע 
זמנו להיבלע, כי השטן הוא המוות( ומתערבב ולית ליה פנאי למעבד 
קטגוריא. )אין לו פנאי לקטרג על ישראל(. ועיין בשמן רענן מעמ' 

שעז'–שפג', שיחות הרב צבי יהודה לראש השנה, עמ' 20-25, 35.
רסיסי לילה לה'.  29

עולת ראיה חלק א' 'ישמח לב מבקשי ד' ' )מהדורה חדשה עמ' רד',   30
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שני ממדים בשופר – קול השופר וצורת השופר. קול 
השופר נמשך מקול השופר שבמתן תורה, 'קול שופר הולך 
וחזק', אך הצורה, זו הנראית לכאורה, נמשכת מאילו של 
יצחק31. אילו של יצחק הוא ההתלבשות של תוכן העומד 
למעלה מיכולת המציאות לספוג בלבוש המציאות, אותו 
דבקות  עולם,  של  במלכו  מוחלטת  דבקות  אותה  תוכן, 
המתגברת על כל הקשיים והסתירות הנראות במציאות, 
האיל,  ראיית  עליונה.  נפש  מסירות  מתוך  הבאה  דבקות 
שאותו  עד  גבולי,  בלתי  מרחב  מתוך  הבאה  ראייה  היא 
כולה  שכל  הופעה  רך,  גבול  להיות  הופך  הנראה  הגבול 
התכווננות,  יצירת  הן  תורה,  מתן  של  הקולות  רצונית. 
התיקון  את  הבחירה  דרך  להופיע  האנושית  היכולת  הן 
לחטא אדם הראשון, הן הביטוי של המקוריות העמוקה 
החבויה בתוך עומק ליבם של ישראל. קול השופר מגלה 
זה  ויוצא אל הפועל בקול הנשמע, קול  את עומק הלב, 

ההכרה,  לידי  באים  אנו  זו  עליונה  קדושה  "וע"י   ) רא'  עמ'  ישנה 
כל  ועל  החיים  כל  על  העולה  הוא  ד'  בקשת  של  הפנימי  שהחפץ 
המציאה,  לא  המבוקשת,  התכונה  היא  בעצמה  ושהבקשה  האושר, 
שהיא תמיד בלתי אפשרית, כי הננו צועדים מגודל אל גודל, ומבקשה 
ע"כ רק  עליונה  יותר  לודאות  ומודאות  לבהירות  לבקשה, מבהירות 
כאשר נתהלל, אנו בפנימיותנו, בשם, של כל הקדש האלהי המתעלה 
בתור המבוקש האחרון של כל היצור, אז נגיע למדה עליונה זו, שנדע, 
כי. לא מציאת ד' יהיה החפוש שלנו, שהרי הוא מצוי לנו בכל עת, 
ומי גוי גדול אשר לו אלהים קרבים אליו כד' אלהינו בכל קראנו אליו, 
ד',  אבל עם כל המצאו לנו הננו תמיד עסוקים בבקשה, לבקש את 
ותכלית  ומבלי קץ  לנו,  ולהתעלות בעלוי אחר עלוי, בחוזק הגלותו 

למבוקש הננו מלאי עז ושמחת עולמים". אור לנתיבתי עמ' נב'.
.

ראש השנה טז.  31
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הנשמע מרכז לתוכו את כל גילויי החיים העתידים לבא 
ולהתגלות ומגלה את מקורם העליון, את חביון הסתר של 
היחוד המופלא. אמנם היום יש עדיין חילוק בין שופרו 
לעתיד  אך  יתקע',  גדול  'ובשופר  לבין  הקטן,  האדם  של 

יתגלה כי שופר זה הקטן, גדול יהיה.

במתן תורה נתחדש חידוש נוסף – 'וכל העם רואים 
ההקשבה  לראיה,  הפכה  השמיעה  תכונת  הקולות',  את 
יחס  בנו  נבנה  כך  ומתוך  הנשמה,  מקורות  לגילוי  הפכה 
שכששמענו  מה  מתוך  נבנה  זה  יחס  הזה.  ההיקף  אל 
על  בנויים  חיינו  מאז  לנו.  ושבה  וחזרה  נשמתנו  יצאה 
יצחק.  נפש עליונה, מסירות ששורשה בעקידת  מסירות 
החיים  את  מכשיר  איל,  של  לשופר  מבעד  החודר  הקול 

להתעלות אין סופית מתוך מבוע הקדושה העליונה.

באיתערותא  נבנה  תורה  שמתן  מה  מחמת  אמנם 
דלעילא, כלומר מתוך הקדושה נבנתה בנו הכמיהה למוסר, 
של  השלם  מההיקף  כולו  כל  הנובע  פנימי  אור  לבנות 
החיים, נראה שעדיין לא מופיעה בתוך היצירה האנושית 
מצד עצמה הדבקות האלוקית. על כן הוצרכה לבוא נסירה 
בעולם, נסירה שתעמיד את עם ישראל במנותק לכאורה 
כוחות  בין  הפרדה  פירושה  נסירה  והגודל.  ההיקף  מכל 
דבוקים, הפרדה המאפשרת לכל כח לגלות את עצמיותו, 
משה  ורצון.32  בחירה  מתוך  החיים  אל  מחדש  ולבוא 
מתוכנו  להצמיח  ואמורים  לבד  נותרים  ואנו  להר  עולה 

אורות עמ' קמב', אורות ישראל פרק א' יג'.  32
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מוגבל  בעולם  שוקעים  שאנו  אלא  ד'.  לקול  הקשב  את 
של ראיה, עד ששטן הראה לנו מיטתו של משה33, ושוב 
נפלנו בחטא – חטא העגל המחזיר את המיתה לעולם, עד 
שהשופר העמוק כל כך, מתגלה בנגלה כשופר קטן. שוב 
נוצר נתק בין הראיה לבין השמיעה, וצריך לעבור מהלך 
שלם של התבגרות כדי לשוב ולהעמיד את שאלת היחס, 

את שאלת המשמעות במרכז החיים הרוחניים.

קליטתנו  דרך  שאפילו  חיים,  עץ  נשארה  התורה 
החלקית אנו מסוגלים לספוג אל תוכנו את מרחביה. אמנם 
זכה  ו'לא  חלילה,  ליפול  תורה  בלימוד  גם  עלולים  אנו 
נעשית לו סם המוות', לשקוע לעולם של מילים המנותק 
הארת  יום  נשאר  תורה  מתן  יום  אבל  התורה,  מנשמת 
הנשמה, יום שמתגברים בו על המוות ועל כל גילוייו גם 
היותר עדינים, ולכן נזהרים מלישון בו, שהלא 'שינה אחד 
מששים במיתה'. בראש השנה אנו תוקעים בשופר הנמשך 
ממעמד הר סיני ומבשר שההווה בונה מדרגה עליונה יותר 
– התאמה בין האיתערותא דלעילא לאיתערותא דלתתא, 
שופרו  קול  ִיָשָמע  עת  בעתיד,  לשיאה  שתגיע  התאמה 
במבט  לנו  טבעית  אינה  זו  עליונה  מציאות  משיח.  של 
הראשון, ולכן אנו צריכים לאמץ את כל כח כוונתנו, את 
ולהתחיות מהממדים העמוקים  כדי לחיות  כל תודעתנו 
יותר מהתודעה. התודעה נפתחת אל מה שעומד למעלה 
מכל שם ותואר, אל נקודת המזל העליון, המאחד את כל 
גם  נזהרים  ולכן  במציאות,  אותו  ומגלה  האלוקי  החפץ 

שבת פט.  33
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בראש השנה מלישון, כי הישן בראש השנה ישן מזלו.34 
מהתאחדות  היונקים  עליונים  תודעה  חיי  אנו  בונים 
הבחירה והידיעה עם מקורם החופשי העליון, שרק השפה 
החיצונה מבחינה בהם בין מדרגת העבדים המגלים את 
הכרחי הידיעה למדרגת הבנים המגלים את חופש הבחירה, 
'אם כבנים אם כעבדים', ושניהם מתאחדים בוודאות של 

המתקת הדין והמשכת טובה של השנה הבאה עלינו.

מתן תורה מכונן ההתוודעות לענני הכבוד

יום מתן תורה מהווה שינוי וחידוש במבנה היחס בינינו 
ברק  את  תפסו  הקדושים  האבות  שבשמים.  לאבינו 
ההופעה האלוקית בעולם, משה בהורידו תורה, בנה בנו 
את היכולת לא רק להתקשר לחפץ ד' הפועל בעולם, אלא 
שחפץ זה יתגלה דרך פעימות חיינו. חפץ ד' המשכלל את 
העולם, מתגלה עכשיו במציאות דרך החיים שלנו. איכות 

ההתגלות ואופני ההתגלות הם לפי מערך החיים שלנו.

מתוך כך נבנה בנו יחס כפול אל ענני הכבוד. גם לפני 
מתן תורה העננים הקיפו אותנו אבל התודעה שלנו לא 
נבעה מתוך היקף זה. אמנם כבר התנקינו מעבודה זרה, 
מרכז התודעה שלנו לא היה מונח בכשלון האנושי להגיע 
עדיין  אבל  המוגבלים,  ציוריו  דרך  האלוקי  העניין  אל 
הסובב  מההיקף  ישיר  באופן  היונקים  חיים  הבענו  לא 

על פי הירושלמי ראש השנה, מובא במשנה ברורה תקפג' סק"ט.  34
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מתרחשים,  אנו  בתוכה  המציאות  היה  ההיקף  אותנו. 
הסובייקט.  את  במרכז  שמה  עדיין  שלנו  התודעה  אבל 
ידינו מן התורה' ברפידים35. התורה היא צורת  'רפו  לכן 
הקשר לאותו היקף, מתוך התורה, המצוות מקבלות ערך 
אחר, להיות גילויי חיים, כלי ביטוי, הנובעים מתוך אור 
התורה. אבל כשהתודעה אינה בנויה כך, אז גם אם אנחנו 
מקיימים אי אלו מצוות, אין אנו מסוגלים לגלות דרכם 

את הגודל שבמציאות.

ניתנה.  שלא  עד  כולה  התורה  כל  את  קיימו  האבות 
מוצאים  אנו  התורה?  כל  את  האבות  קיימו  מובן  באיזה 
מה  כך  אם  התורה,  ממצוות  פעם  מידי  חרגו  שהאבות 
כוונת חז"ל באמרם שהאבות קיימו את כל התורה כולה? 
המובעים  הרוח  חיי  הנשמתי של  הזיק  זיהו את  האבות 
הם  קיימו,  הם  אותה  התורה  של  המובן  וזהו  בחיים, 
חתרו לגלות בחיים ובפועל את תנועות הרוח הפנימיות. 
יצרו מצב קבוע של מצוות  לא  הרוח האלו  תנועות  אך 
שאינן משתנות. שקיקה קבועה החותרת להתגלות בחיי 
היו.  לא  עדיין  קבועים  חיים  פרטי  אך  ישנה,  המעשה 
תנועות קבועות של חיים, מצוות שאינן משתנות בהתאם 
למסיבות המתגלגלות בחיים, תנועות שאך ורק פועלות 
להשתחרר  ממנה  ותובעות  אותה  בונות  המציאות,  על 
שם  מצרים36.  ביציאת  שנחלנו  מדרגה  זו  ממגבלותיה, 
נצטווינו 'מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל', ומשם אנו 

תנחומא פרשת בשלח.  35
נפש החיים שער א' פרק כא'.  36
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מביטים אחור אל האבות, ורואים כיצד גנוז בהם הגרעין 
הפנימי, המופיע דרך אורם של ישראל, בתוך עושר החיים 

המופלא שבהם.

נבנתה  זו  ותודעה  נזקקת לתודעה חדשה,  זו  מדרגה 
וענני  הסוכות  הופעת  בעצם  הראשון  שלבים,  בשני  בנו 
קודש  ישות  של  אמצעית  הבלתי  התפיסה   – הכבוד 
המקיפה אותנו, והשני במתן תורה – שנתן לנו אפשרות 

לבנות תודעה חיה ומחיה מתוך ענני הכבוד.

השקיקה  את  הבונה  למקור  נחשפנו  מצרים  ביציאת 
הפנימית. כל עוד אין מָצֶווה עליון, אותה שקיקה מגלה 
את  חסרה  עצמה  השקיקה  אך  השוקק,  האדם  ערך  את 
הממד הקבוע המתגבר על שטף החיים. ביציאת מצרים 
ענני  מציאות.  להיות  והפכה  ההשתוקקות  התרוממה 
לנו את המציאות העליונה בתוכה  גילו  הכבוד שהופיעו 
אנו מתרחשים ומתוכה אנו בונים את החיים, ומציאות זו 

היא המתגלה בשקיקה ובהמיית הלב.

רק  לא  מספיקה,  אינה  עדיין  זו  חדשה  מדרגה  אך 
בכמות ואיכות המצוות שעדיין לא ניתנו לפני מתן תורה, 
מצוות  לקיים  לנו  המאפשרת  מהותית  מדרגה  חסרה 
במלאות של כל החיים. כל עוד לא ניתנה תורה, רפו ידינו 
מן התורה, התורה עדיין אינה קבועה בנו, וכלי המעשה, 
אנו  ולכן  הזה,  הגודל  את  להביע  יכולים  אינם  הידיים, 
שואלים 'היש ד' בקרבנו אם אין', בקרבנו, בתוך התודעה 
ומזנב  עמלק  מגיע  השאלה  העמדת  עצם  שמתוך  שלנו, 
אותם  והותירו  פלטו,  הכבוד  שענני  הנחשלים  את  בנו 



ביאור לסדר הושענות • 37 

עם הכרות סובייקטיביות שאין בהם מגע חי עם ההיקף 
והסובב. הנחשלים נאלצים להעמיד מוסר ללא תוכן של 
קדושה מקיף, מאחר שכשהיו בתוך אטמוספרת העננים, 
ניזונו מהקדושה ולא תבעו מעצמם להעלות את כל מערך 

חייהם למדרגה זו.

מתן תורה חידש שלא רק שיש לכלל ישראל שייכות 
התודעה  את  הבונה  שייכות  חיים,  היקף  לאותו  עמוקה 
אלא  לחיים,  אחרת  מוצא  נקודת  ומציבה  שלנו,  והחיים 
נפלטים  אין  כך  ותוך  זו  למדרגה  שייך  ואחד  אחד  שכל 

החוצה יותר, אין נחשלים בדרך.

לכן סוכות מופיע אחרי שבועות. רק אחרי שבועות 
אנו  בו  חג  מקדשים,  אנו  אותו  חג  לחגוג  יכולת  לנו  יש 
מעוררים את היחס, את הידיעה העמוקה, לענני הכבוד. 
גם במדבר חגגנו חג זה, למרות שהיו לנו ענני כבוד, במובן 
של החדרת תוכן זה לתוך מערך חיינו הגלוי. ביותר בלטה 
היכולת הזו, מתוך חזרתנו בתשובה על חטא העגל, מה 
את  המסיים  אחד  מצד  להיות  הסוכות  חג  את  שהוביל 
המקדש.  בניין  את  המבשר  שני  ומצד  הנוראים,  הימים 
המקדש הופך להיות מקור החיים שלנו. אם במדבר הוקפנו 
בענני כבוד, הרי שבארץ ישראל היחס בין ההיקף לפנים 
המקור  הוא  המקדש  בית  ללב,  המוח  שבין  כיחס  הוא 
בישראל.  התורה  להופעת  המקור  והוא  הלב,  לעבודת 
חזרו  הכבוד  וענני  המשכן,  את  לבנות  התחלנו  בסוכות 
להקיף אותנו. יכולת זו נבנתה בנו מכח החזרה בתשובה 

שביום כיפור.
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סוכות וארץ ישראל

כדי לפעול את הידיעה של 'כי בסוכות הושבתי', צריכים 
לבא הימים הנוראים. בכל המועדים אנו פועלים את שתי 
הידיעה  את  המוסר,  ואת  הקודש  את   – ביחד  המדרגות 
הסובייקטיביים  החיים  ואת  ההיקף  את  הבחירה,  ואת 
הנבנים לאורו. המועדים הם 'מקראי קדש', מצד אחד הם 
קודש, כלומר שייכים אל אותו ברק מקיף העומד למעלה 
קדש',  'מקראי  הם  שני  ומצד  אישיים,  מדרגות  מפירוטי 
כלומר אנו קוראים אותם, יש בהם ממד השייך לסובייקט. 
אמנם חג אינו שייך לסובייקט במובן האישי המצומצם, 
המועד.  את  הקוראים  שהם  ישראל  לעם  לאנושי,  אלא 
שבת לעומת זאת היא כולה קדש, 'שבת קדש'. כל כולה 

של שבת מתחיל מההקשר המקיף העליון.

בימים טובים אנו מקריבים שעיר לחטאת. מתוך מה 
חטאת  מקריבים  אנו  אלה,  רבדים  שני  בין  פער  שנוצר 
כדי לגשר, לרומם ולאחד בין שני גילויי חיים אלה. לכל 
עצמו  שבין  המיוחד  היחס  את  שלו,  הדגש  את  יש  חג 
השתקפותו  אופן  לבין  הקדש,  משתנה,  הבלתי  דבר,  של 
 – חרותנו'  'זמן  על  הוא  הדגש  בפסח  ישראל.  בכנסת 
שחרור הסובייקטיביות ממאסרה, 'אנכי ד' אלוקיך המעלך 
מארץ מצרים הרחב פיך ואמלאהו'37. בחג השבועות הדגש 

עיין עולת ראיה חלק א' 'אנכי' )עמ' רכג' במהדורה החדשה, עמ' ריט'   37
במהדורה הישנה( .
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'זמן מתן תורתנו' – נחשפנו ליכולת הסובייקט  הוא על 
אל  היחס  מתוך  שלמה  תודעה  שלמים,  חיים  לבנות 
את  מחדש  בונים  אנו   – שמחתנו'  'זמן  בסוכות  ההיקף. 
הסובייקטיביות מתוך מה שאותו היקף עליון הוא אמת 
הסובייקט  של  מתמדת  התמלאות  היא  השמחה,  חיינו. 

מההיקף של החיים.

זו הוויה ארצישראלית. אוירא דארץ ישראל מחכים. 
בארץ ישראל הופכת כל תנועה אישית להיות גילוי של 
היקף גדול יותר. ניתן להמשיל את ארץ ישראל לחתונה38 
המגלה לאדם שהוא לא לבד. רווק ורווקה סבורים שהם 
חופשיים, אך זהו חופש מוגבל, חופש שאינו המשך של 
כל החיים. הרווקים חווים אמנם חופש אישי, אבל חופש 
זה הינו חופש דמיוני, הוא כל כולו משועבד לסובייקט, כי 
אין לו נקודת אחיזה במציאות. החתונה הינה ענווה, היא 
תנועה של שחרור, מתוך ההתוודעות להיקף של החיים. 
המוקטן  לחופש  מהשעבוד  משתחררים  בית  כשמקימים 
ששרשו הוא הנתק שבין אדם לחווה עקב החטא. היקף זה 
מתגלה בחתונה – בכניסה לחופה ובהתייחדות שאחריה. 
יש  ובסוכות  הנישואין,  שבועות  הקידושין,  הוא  פסח 
ממד כפול – חופה בסוכות, הסוכה, והכניסה להתייחדות 
בשמיני עצרת, 'עשה לי סעודה קטנה'39. ולכן מתוך מה 
שאין תורה כתורת ארץ ישראל, הרי שדווקא חג הסוכות 

בארץ  כשאנו  לקב"ה  ישראל  עם  יחס  את  הנביאים  ממשילים  כך   38
ישראל, והגלות היא גירושין ואלמנות, 'היתה כאלמנה'.

סוכה נה:  39
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הוא חג המיוחד בארצישראליות. כך מתואר בספר עזרא, 
עם העליה לארץ חג הסוכות דווקא40, חג המושווה לעליה 
הגר"א  של  משמו  נכתב  וכך  יהושע.  בזמן  ישראל  לארץ 
על הפסוק 'ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון' 'כשם שסוכה 
מצוותה תעשה ולא מן העשוי אף ציון כך'41, וכך יעקב 

בחיר האבות חונה לראשונה בארץ ישראל בסוכות42.

הפסח  חג  המועדים,  כל  את  משנה  ישראל  ארץ 
אל  העומר,  הקרבת  אל  מחובר  המקדש,  בבית  המוקרב 
ראשית ראשיתו של הקציר. כשאנו נכנסים לארץ ישראל 
חגגו  לא  במדבר  מצרים.  ביציאת  לספר  מסוגלים  אנו 
כמעט את הפסח, כי יכולת פתיחת הפה, היכולת לספר, 
היכולת להרים את כולם גם את הבן הרשע שרק 'אילו 
היכולת  נגאל43,  הוא  כאן  אבל  נגאל'  היה  לא  שם  היה 
לחשוף את חרות החיים בכל אחד ואחד מישראל – זה 

כוחה רק של ארץ ישראל.

גם שבועות משתנה כשהוא מגיע לארץ ישראל, הוא 
הופך להיות חג ראשית הביכורים, חג קציר החיטים, חג 
המגלה עצם ההגעה המתמידה אל הארץ. ממילא התורה 
מקבלת ערך חדש, היא מגלה את אחדות החול והקודש 

ַהָּׁשִבים  ָכֽל־ַהָּקָהל  ַוַּיֲֽעׂשּו  ח:  פרק  נחמיה  יז'  ח'  נחמיה  ד',  ג'  עזרא   40
ִמן־ַהְּׁשִבי ׀ ֻסּכֹות ַוֵּיְׁשבּו ַבֻּסּכֹות ִּכי ֹֽלא־ָעׂשּו ִמיֵמי ֵיׁשּוַע ִּבן־נּון ֵּכן ְּבֵני 

ד: ִיְׂשָרֵאל ַעד ַהּיֹום ַההּוא ַוְּתִהי ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ְמֹאֽ
קול התור פרק ב' מב'.  41

בראשית לג' יז'.  42
הגדה של פסח מי מרום.  43
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ולכן בעצרת כולם מודים שגם ה'לכם' שותף למצות היום, 
ויש מצוה לאכול בעצרת.

למעלה מהם הוא חג הסוכות. חג הסוכות הוא החג 
רק  לא  שבו  מצב  יוצר  סוכות  עצמה.  ישראל  ארץ  של 
זה  חיים  שהיקף  אלא  החיים,  מהיקף  מושפעים  שאנו 
ולכן בסוכות גם השינה קשורה  בונה את כל עצמיותנו, 
לרבש"ע44. אפילו המשברים, ה'אחד מששים במיתה', גם 
בראש  שבנינו  מה  כל  עליון.  טוב  לעומק  מתעלים  הם 
השנה מכח התאמצות הכוונה, מתרחש בסוכות כתנועה 

טבעית ומשמחת.

לכן בסוכות אנו פועלים בשני רבדים – אנו נמצאים 
בארבעת  ופועלים  ההיקף,  את  בפועל  מגלים  בסוכה, 
המינים, כלומר מביעים בתוכנו את משמעות היחס הזה. 
עליון  היקף  אותו  את  היקף,  רמות  שתי  אנו  חושפים 
ואת  לתודעתנו,  מעבר  הרבה  וישות  כממשות  העומד 
ההיקף הנבנה כתוצאה מהתוודעותנו אליו. ההיקף העליון 
של  להיקף  שייכים  הלולב  של  והנענועים  הסוכה,  הוא 

התודעה עצמה.

עבודת ארבעת המינים

ארבעת המינים כבר שייכים לרבדי חיים שונים, לצדיקים 
בינוניים ורשעים, ולמדרגות בהופעת האלוקות. ההדסים 

שיחות הרב צבי יהודה לסוכות עמ' 119.  44
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שייכים למדרגת האבות, לריח הבנוי על העתיד, לתפיסת 
ברק החיים העומד למעלה מן החיים; הלולב שייך לריכוז 
הוא  האתרוג  בטעם;  במציאות,  והופעתן  המגמות  כל 
העשירים;  החיים  כל  את  הפועל  אל  ההוצאה  המסקנה, 
והערבות, הינן הפניה לחיים, מתוך ההיקף. מתוך גדילתם 
על כל מים, מופיע בהם ממד הנבואה, ולכן הנבואה היא 

זו שבנתה את חבטת הערבות בהושענא רבה.

של  אורה  מתוך  מתאחדות  השונות  המדרגות  כל 
הסוכה, הכונסת בתוכה את הקריאה בשם ד'. התאחדות 
זו מאפשרת לכל כח להופיע מצד עצמו ולכן לולב אינו 
צריך אגד, אינו צריך קישור מלאכותי, אלא כל כח דווקא 
החופשית  ההתאחדות  מתוך  החופשית,  הבעתו  מתוך 
עם כל גילויי החיים האחרים, חפץ לגלות את עצמיותו. 
התאחדות זו פועלת על כל כח את הענווה, את הידיעה 
כי הוא עצמו אינו חזות הכל אלא הוא רק גילוי של חיים 

עליונים יותר ממה שמתגלים דרכו.

איתם  ומקיפים  מנענעים  אנו  המינים  ארבעת  את 
בעת ההושענות. עניין הנענועים הוא אתערותא דלתתא 
מתוך  והבאה  מעלה  כלפי  חוץ,  כלפי  נענוע  ודלעילא, 
המעלה אל המטה, אל הלב הפועם את פעימות החיים. 
הנענועים מסירים את הטללים הרעים. טל היא החיות 
ובחיים,  בגוף  האמון  הוא  הטל  לעולם.  נפסקת  שאינה 
ובטל עתיד הקב"ה להחיות מתים45. הטללים הרעים הם 

עיין אורות הקדש חלק ב' שעח' שעט', אורות עמ' קמ' פיס' ח'.  45
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שלנו,  הרוממות  יכולת  על  בנויים  שאינם  טללים  אותם 
אלא מביעים את המצב הקבוע של החסד האלוקי ללא 
ההתניה בעשייתנו. הרוע מופיע דרכם כי אז מתגלה השגחה 
כללית ולא פרטית. ההשגחה היא הביטוי להנהגת העולם 
ההשגחה  בעולם.  ותנועה  מגמה  יצירת  ד',  חפץ  פי  על 
הפרטית היא זו החודרת לקשר כל פרט ופרט לחפץ עליון 
זה, והשגחה זו נבנית בנו מכח מלכות ישראל, מכח מתן 
תורה שיצר את האופן בו הקב"ה מתגלה דרך חייה של 
התעוררות,  תנועה,  יצירת  הוא  הנענוע  ישראל.  כנסת 
החיים  אל  המסותרת  האהבה  המשכת  מתרדמה,  יקיצה 
רבה  שבהושענא  עד  האהבה,  מתגברת  יום  כל  הגלויים. 

היא מתגלה בכללות.

עצמו,  להיקף  מתרוממים  אנו  הנענועים  מתוך 
בתור  הסוכה  של  להיקף  המינים  מארבעת  להתרוממות 
מכוננת התודעה שלנו. כאן נבנית תפילה במדרגה חדשה 
– הושע נא. תביעה לישועה, לפנימיות הגאולה, 'למענך 
היא  שלנו  התפילה  אלא  למעננו,  לא  הושענא',  אלוקינו 
על חפץ ד' בעצמו. ותפילה זו מחברת אותנו ואותו 'אני 
והו הושיעה נא'. זו מדרגת תפילה חדשה, תפילה שאינה 
פונה אל רבונו של עולם, אלא באה לגלות בחיים הגלויים 
את פנימיות המציאות הודאית בתוכה אנו שרויים. 'הודאי 
שמו כן תהילתו', ככל שהודאות מתגברת, כך תהילת ד' 
מקבלת ערך אחר. לכן תפילת ההושענות המתפרצת מתוך 
כולה  שכל  תפילה  היא  הבימה,  הקפות  מתוך  ההיקף, 
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שאינה  דבקות  בחיים,  העליונה  הדבקות  לגילוי  תביעה 
מתחילה מאיתנו אלא 'למענך'.

רבה.  בהושענא  מגיעים  אנו  עליונה  גובה  לנקודת 
ביטוי  הוא  אלא  כמותי,  ריבוי  רק  אינן  ההקפות  ריבוי 
הישות  לעומק  קישור  של  וגדולה,  רבה  חדשה,  לאיכות 
היחס  את  רק  בונה  אינו  זה  היקף  חיינו.  את  המבנה 
לחיים שבפועל, אלא חודר אל עומק המחשבה העומדת 
מעליהם ומכוננת אותם. וההתאחדות מתגברת ומתכוננת 

להתפרצות השמחה וההתייחדות שבשמיני עצרת.

זו השמחה המיוחדת של סוכות, 'זמן שמחתנו'. סוכות 
המועדות  ולשמחת  השנה,  כל  של  לשמחה  המקור  הוא 
בפרט. שמחה עניינה המפגש החי עם גודל העומד למעלה 
מאיתנו וחשיפת הקשר אליו. שמחה מעמידה אותנו בבת 
מתגלה  הקביעות  ועראיות.  קביעות  תחושת  עם  אחת 
כאיסוף  החקלאית,  השנה  הצלחת  כסיכום  האסיף,  בחג 
כל כוחות החיים, ריכוזם והפנייתם כלפי מעלה. העראיות 
מתגלה ביציאה לסוכה, ב'הבל הבלים הכל הבל', בהכרה 
כי הכל מתחיל מ'סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא 

ואת מצוותי שמור כי זה כל האדם'.

סוכות – חותם הימים הנוראים

אמנם שמחה זו עדיין עלומה היא בעולם הזה. אנו נכנסים 
לסוכה וחוששים מעט שמא ירד גשם, שמא 'ישפוך האדון 
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מכשירים  הכוס,  מוזגים את  אנו  העבד'46.  על  הכוס  את 
השפע  לקבלת  הגשמים,  לקבלת  העולם  ואת  אותנו 
לחלוטין  איננו  עדיין  אך  העולם,  את  המרחיב  האלוקי 

במדרגת בנים.

בכח.  להיות  הדברים  מתחילים  החורף  בתחילת 
נזקק  ומשמח,  בסוכות  המבהיק  החיים  של  היקף  אותו 
למעשה שלנו, יש עדיין פער בין ההיקף לפנים, בין הישות 
של  תוכה  בתוך  ולכן  אותה,  קליטתנו  לבין  המציאותית 
השמחה והאהבה יש ממד של יראה. עד לחג שמיני עצרת 
וכל  לקבע,  העראי  הופכים את  אנו  בו  הכל מתאחד,  בו 

כולנו רק בשמחה, ו'היית אך שמח לרבות שמיני'47.

מתוך שמחה אנו מתפללים על הגשם, מתוך שמחה 
אנו שואבים מים ומנסכים אותם על גבי המזבח, שמחה 
הדבקות  בגילוי  העולם,  בהרחבת  חפצים  שאנו  המגלה 
הגודל  עם  המתמיד  המפגש  היא  שמחה  חיים.  באלקים 
ומגלה  הגלויים  החיים  את  המרחיב  גודל  שבמציאות, 
הפעולה  גילוי  הוא  הגשם  ורצון.  אהבה  חסד,  בתוכם 

האלוקית להרחבת העולם ולהפרחתו.

חדשי החורף הם חדשי ה'בכח', בחודש השביעי יום 
הדין, הוא יום הדין שבכח, אז עלה במחשבה לברא את 
בראש  שראשיתם  החורף  בחדשי  הדין.  במידת  העולם 
העולם,  של  העליונה  הפנימית  המהות  מתגלה  השנה 

משנה סוכה ב' ט'.  46
פסחים עא.  47
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ובקיץ מתגלה ה'איך', היציאה אל הפועל. המעבר מהמהות 
הפנימית ל'איך' מופיע דרך תפילה. תפילת הימים הנוראים 
בהם מופיע ממד היראה, תפילת חג הסוכות בה השמחה 
העצומה  לשמחה  עד  היראה,  שבתוך  האהבה  את  מגלה 
של שמיני עצרת בה מתגלה האהבה ללא גבול. התאחדות 
האנושי והאלוקי המתגלה בהושענא רבה, היא המכשירה 

אותנו לתפילת אהבה עליונה זו שבשמחת תורה.

והנה לולי חטא אדם הראשון, היה האדם קונה את כל 
מדרגותיו בראש השנה, ונכנס ביום ב' בתשרי, ליום שכולו 
במבטם  חכמים  לימדונו  העולמים.  לחיי  ומנוחה  שבת 
המדרגות  בו  למצב  גרם  הראשון  אדם  חטא  כי  הפנימי 
נבנות לאט, מראש השנה דרך עשרת ימי תשובה עד יום 
הכיפורים היא מדרגה אחת, וממוצאי יום הכיפורים עד 

שמחת תורה מדרגה שניה.

השלמת צורת האדם באה דרך בריאת אדם וחוה. אדם 
אלא  וזהות,  שם  בעלת  פרטית  אישיות  רק  אינם  וחוה 
תוכן הכולל בחובו את כל המהות של בני אנוש, ולמעלה 
מזה, את צורות ואופני ההתגלות האלוקית בעולם. התוכן 
כלומר של האיכות אשר  ואישה,  הנבנה כאחד של איש 
במציאות, אותה נקודה ההופכת את כל המציאות להיות 
זה,  תוכן  של  במציאות  הגילוי  מול  אחד,  תוכן  בעלת 
מקום  לתת  פירושה  הנסירה  אחד.  כגוף  בתחילה  מופיע 
שנראה  במה  במציאות,  להופיע  האלוקית  העצה  לעומק 
חיוניות  את  ממש  מתוכו  המגלה  פירוד  פירוד,  בתחילה 
הקשרים שבתוכו. כל מדרגות המציאות ננסרות מכח מה 
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ומתגלה  הולכת  אותם,  המרחיבה  האלוקית  שהמחשבה 
במציאות על שני ערכיה. ממד זה הוא ממד של דין, של 

הופעת האמת המוחלטת בתוך המציאות.

מלא  החופשי  החפץ  העליונה,  ד'  עצת  עומק  אבל 
ביום  האדם  צורת  שנשלמת  לאחר  מתגלה  האהבה, 
חטא  עקב  בתוקפו  נתחדש  הכיפורים  יום  הכיפורים. 
העגל, אז שבה וניעורה תכונת יום הכיפורים. מתן תורה, 
הכל  בו  מצב  ליצור  אמור  היה  החיים  מעץ  השאיבה 
מתרחש בראש השנה, חטא העגל החזיר אותנו למצב בו 
הכל מתרחש לאט. סוכות, הושענא רבה ושמחת תורה, 
הם המגלים בפועל החיים את עומק הדין של עשרת ימי 
תשובה. מדרגת חג הסוכות הארצישראלית מקבלת ממד 

עומק גדול יותר מתוך המפגש עם ימים נוראים.

שלנו  היכולת  חוסר  את  לתקן  באים  נוראים  ימים 
העגל  חטא  ובתמימותה.  בשלמותה  התורה  את  לקבל 
יצר מחדש מצב בו יש פער בין פנים החיים הקשור אל 
ההיקף, המשתוקק להביע אותו בכל החיים, לבין יכולת 
הנוראים  הימים  זה.  גודל  לשאת  הגלויים  החיים  הגוף, 
החיים  גילויי  כל  את  לרומם  היכולת  את  בנו  מחדשים 
זה, ושוב חוזרת בנו האהבה והשמחה של  למקור עליון 
החיים  גילויי  והנשמה,  הגוף  והקודש,  הטבע  התאמת 

ומקורם העליון, כאחד.

'בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון'. עדי 
מילים  אוסף  ההופכים את השטר מלהיות  החתימה הם 
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ומחשבות, לתוכן אחד המסוגל לפעול במציאות. הכתיבה 
המחשבה  העברת  האדם.  ערך  על  הנצחי  המבט  היא 
כשמחשבה  למחשבה.  ונצחי  שלם  ערך  קובעת  לכתיבה 
עוברת לדיבור היא מתגלה, אבל חותם הדינאמיות חתום 
בתחום  מצויה  היא  לכתיבה  עוברת  כשמחשבה  בה, 
הפיכת  היא  החתימה  והנצחיות.  הקביעות  המוחלטות, 
הכתיבה לבעל ערך פועל במציאות. ראש השנה הוא יום 
יום  בגוף.  כיצד הנשמה תתגלה  נידונים החיים,  בו  הדין 
יתגלה  הדבר  איך  מתברר  אז  החתימה,  יום  הוא  כיפור 
'עדי מסירה', כלומר השטר  במציאות. אך חסרים עדיין 
הנמסר לאדם, לחיות את התפיסה הסובייקטיבית. מתוך 
כיפור,  ויום  השנה  ראש  של  מקיפה  קודש  הווית  אותה 
יש את החדירה לעומק הסובייקט. זוהי המסירה, וממנה 
ל'בפועל' ממש בשמיני עצרת, שמחת תורה. כל שלב כזה 
הוא שלב בחתימה, שלב בצפייה האלוקית המחוללת את 
החותם  עולם.  מבאי  ואחד  אחד  לכל  הפרטית  ההשגחה 
אל  להוציא  האפשרות  אך  הכיפורים,  ביום  הוא  הפנימי 
הרצון.  עומק  אל  יותר  עמוקה  מחדירה  נובעת  הפועל 
כשאדם מחתים שטר, הוא הופך אותו להיות ראוי להופעה 
ופעולה, הוא מגלה את רצונו המופשט, אך כשהוא מוסר 
בו  לשלב  נוסף,  לשלב  מתעלה  שהרצון  הרי  השטר,  את 
הוא כבר פועל באופן ממשי. כך בהושענא רבה, מתגלה 
האהבה, החפץ הפנימי. הנענועים מתעמקים ומתפשטים, 
מסירים אנו את האיגוד של הלולב, מקיפים אנו פעמים 

רבות ומתחיים מכח צפיה עליונה יותר.
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בשמיני עצרת אנו מגלים כי התורה היא הופעת טבע 
מתגלה  בשבועות,  מלעילא  שהתגלה  מה  שלנו.  החיים 
תורה  בשמחת  תורה.  בשמחת  ותלמודנו  עבודתנו  מכח 
מתברר ההיקף השלם של התורה, ואנו מקיפים עם ספרי 
התורה, בשמחה עצומה של אחדות התורה וישראל. מתוך 
מתפללים  אנו  עולם  בורא  עם  זו  והתייחדות  זו  דבקות 
הדבקות,  גילוי  את  המחדשת  המדרגה  על  הגשמים,  על 
זו  וממילא את הרחבת העולם והפרחתו. שמחה עליונה 
יום  של  הדין  את  להמתיק  המסוגלת  היא  התאמה  של 

הכיפורים, להיטיב את החתימה.

זוהי מדרגת האמת של סוכות. בתפילה אנו אומרים 
ועריה  עירום  היינו  עת  בפסח,   – במצוותיך'  'קדשנו 
 – בתורתך'  חלקנו  'תן  הפסח,  מצוות  בנו  התחדשו 
בשבועות, 'שבענו מטובך' – בראש השנה, 'ושמח נפשנו 
בישועתך' – ביום כיפור, ישעי ביום כיפור, ומתוך כך אנו 

מבקשים 'וטהר ליבנו לעבדך באמת' – בסוכות.

חבטת הערבה

אמנם כדי להגיע לעבודת ד' בשמחה בשמחת תורה, אנו 
אלא  הרבות  בהקפות  רק  לא  רבה,  בהושענא  מתכוננים 
מוסיפים חבטת ערבה. לוקחים אנו חמש ערבות וחובטים 
מהכשרון  נביאים,  מיסוד  הערבה  חבטת  בקרקע.  אותם 
רבדי  כל  את  המקיף  ישראל  שבכנסת  הנבואי  הטבעי 
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העתיד,  אור  כל  את  מפגישים  אנו  הפרדה.  בלא  החיים 
את כל אור הסגולה עם המציאות שבפועל, שאף על פי 
ליכולת  הסגולה  תכונת  בין  ניגוד  שיש  לפעמים  שנראה 
ממד  כלומר  חבטה,  צריך  שלכן  בפועל,  להתגלות  שלה 
של הכרח העומד למעלה מנעימות החיים, אך קבלת עול 
זה מאהבה היא ממתיקה את הכל. הערבה מתגלה בחיים 
זוהי אמת עליונה שאין לה ביטוי  ללא טעם וללא ריח, 
החלה  זו  אמת  צפונה.  עליונה  כסגולה  אלא  במציאות 
פנים  להיות  הופכת  היא  ועתה  השנה,  בראש  להתגלות 
החיים שלנו, מתוך פנים זה אנו מביטים גם על הרשעה 
אנו  זה  מבט  מתוך  להעלותה,  ומסוגלים  טובה  בעין 
גדולה, שאפילו  כך  כל  מכשירים את עצמנו להתאחדות 
ידי  על  בא  זה  הכשר  הולמה.  לא  כבר  והו'  'אני  הביטוי 
מה שאנו מקבלים אל תוך המציאות את כל אור העתיד 
להתגלות  העליונה  מהמציאות  ותובע  ומתעלה  ההולך 
לגשם  בתפילה  מתגלה  זו  תביעה  החיים.  את  ולהרחיב 

ובאחדות המופלאה הבאה מתוכה.

ואנו  רבש"ע  עם  שלנו  הדבקות  קשר  מתברר  בזה 
של  והתפילות  כולן  ההקפות  מזבח'.  לך  'יופי  חותמים 
הושענא רבה, באות לבנות בגדלות את מה שפעלנו בכל 
יום, גדלות כפולה, את כל המידות אנו מופיעים בפועל 
בריקודי  גודל המחשבה, שתתפרץ בעיתה  וחושפים את 

שמחת תורה.
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הושענות ליו"ט ראשון ולחוה"מ

ע ָנא: ראשיתה של הישועה  ע ָנא ְלַמַעְנָך ֱאלֵֹהינּו הֹוׁשַ הֹוׁשַ

באה מתוך המפגש עם בעל הכוחות כולם, היוצר יחס כללי 
ואנו  כולה.  כל  את  וממלא  מקיף  באופן  המציאות  כל  אל 

מבקשים הושענא נא, עתה ממש.

להתרומם  צריכים  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ּבֹוְרֵאנּו  ְלַמַעְנָך  ָנא  ע  הֹוׁשַ

כל  אל  באה  הישועה   – האיכותיות  אל  הכמותיות  מתוך 
המציאות מתוך המפגש עם הבורא, בעל היכולת הרצונית 
הבלתי מוגבלת, שממקורה של רצוניות זו הוא מחדש תמיד 

את המציאות, 'ותחדש פני אדמה'.

מתגלה  הישועה  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ּגֹוֲאֵלנּו  ְלַמַעְנָך  ָנא  ע  הֹוׁשַ

השחת  מעומק  הגואלות  החיצוניות  בהופעות  בגאולה, 
והחסרון לחידוש כל רבדי החיים.

ָנא: הקב"ה תובע ודורש  ע  הֹוׁשַ נּו  ּדֹוְרׁשֵ ְלַמַעְנָך  ָנא  ע  הֹוׁשַ

מאיתנו, כדי שדרישה זו מהמציאות תוכל להתמלא זקוקים 
דורש  גם  הוא  מאיתנו,  דורש  רק  לא  הקב"ה  לישועה.  אנו 
'ד'  את  לגלות  כולה  מהמציאות  האלוקית  התביעה  אותנו, 

אלקי ישראל' דייקא כמלך.

— •• —
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האלוקית  האמת  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ְך .  ֲאִמּתָ ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

אותה  והופכת  המציאות  כל  את  המאחדת  האיכות  היא 
להיות תוכן חי אחד. מכח החסד הגדול המתפשט ללא גבול, 
ממקור אב המון גויים, מופיעה הישועה הפנימית המסוגלת 
לחשוף את האחדות גם במקומות הנראים חלילה כמפורדים.

הופעת  היא  הברית  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ְבִריָתְך .  ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

מתוך  במציאות  להופיען  כדי  העליונות,  המגמות  כל  ריכוז 
חופש  מתוך  דווקא  שבהן.  וההתאמה  הטבעיות  בטחון 
החסד המגלה את עומק האידיאליות שבמציאות, מתבלטת 
הברית בתור הטבעה במציאות של טבע קודש המגלה את 

התאמתה של המציאות לתוכן זה.

ניתן  ולכן  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ְך .  ְוִתְפַאְרּתָ ְדָלְך  ּגָ ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

לתבוע את הגודל באופן שכל פרט ישקף את השתכללותו 
המתמדת מתוך קישורו המתמיד למקור המעיין האינסופי. 
גודל זה מתגלה בריבוי פארות וענפים, המביעים את התוכן 
הפנימי של האחדות, שאינו נשאר קפוא במקום אחד, אלא 

הולך ועולה תדיר ממדרגה למדרגה.

ישראל  אם  רק  שהלא  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ָתְך .  ּדָ ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

קיימים יש גילוי לתורה ומצוותיה. ומתוך כך יש מקום לדתך, 
להנהגתך את העולם.

האלוקית  ההנהגה  ָנא:  ע  הֹוׁשַ הֹוָדְך .  ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

מטה  מטה  לירד  המסוגלת  הסגולית,  בצורתה  מופיעה 
נובעת  זו  עליונה  מגמה  ועלומים.  גנוזים  אורות  ולחשוף 
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מנת  על  לישועה,  צריכה  זו  ויכולת  הישועה,  מפנימיות 
שתתגלה ותשפיע ממקור חביונה.

ע ָנא: סגולה זו מתרכזת בבית  ע ָנא ְלַמַען ִועּוָדְך . הֹוׁשַ הֹוׁשַ

את  מגלה  הישועה  המקדש.  בבית  רבש"ע,  עם  שלנו  הועד 
הנקודה המרכזת את הסגולה ומכשירה אותה להופיע מתוך 

ההתייחדות שבהתוועדות.

נעוץ  הזו  הסגולה  מקור  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ִזְכָרְך .  ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

בזכרון המקיף את אור הסגולה כפי שהוא בראשיתו, טרם 
לירד  לסגולה  כח  הנותן  הוא  הזה  הזכרון  לעולם.  ירידתו 
הגדול  הריכוז  מתוך  מזולל  יקר  להוציא  המוגבל,  לעולם 
שבבית המקדש. הזכרון הוא הכח המניע את בניין המקדש 
ואת התפשטות הסגולה לכל פינות החיים, גם אלה הנדמות 

כיותר אפילות.

ההופעה  היא  החסד  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ְך .  ַחְסּדָ ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

המתגברת על כל הכרחי המציאות, רצוניותה של המציאות 
הישועה  אין  בה  במציאות  נסתר  זה  וחסד  בחסד,  מתגלה 
מופיעה, ועל כן אנו מתפללים הושע נא למען הופעת החסד 
לאברהם, יומם יצווה ד' חסדו, החסד המלווה כל יום ויום וכל 

מידה ומידה ומגדיל אותה אל עומק הרצון.

ע ָנא: הטוב שלך, הטוב הגדול  ע ָנא ְלַמַען טּוָבְך . הֹוׁשַ הֹוׁשַ

פרטי  בין  הזמן,  פרטי  בין  הפרטים,  כל  מהכללת  העולה 
דרך  מופיע  זה  וטוב  בכללה,  המציאות  פרטי  בין  המקום, 

כנסת ישראל.
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למעלה  הוא  היחוד  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ִיחּוָדְך .  ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

ובאשר  העולם,  תנועות  כל  של  המהות  הוא  מהאיחוד, 
יודע עד מה, ענפי החיים  ואין איתנו  ישועה רחקה מאיתנו 
ואנו  עליונה,  מגמה  לאותה  קשר  באין  ומתפשטים  הולכים 
החיים  גילויי  כל  ואת  החיים  פנימיות  את  להציל  מבקשים 

מתוך הופעת יחודך.

ע ָנא: כבוד ד' הוא העילוי שכל  בֹוָדְך . הֹוׁשַ ע ָנא ְלַמַען ּכְ הֹוׁשַ

בין הכבוד המתגלה  פרטי החיים חשים בפניה אל מקורם, 
כמניע את המציאות בין הכבוד מצד עצמו העומד למעלה 
זה  כבוד  לגדול.  תמיד  ממנה  והתובע  המציאות  ערכי  מכל 
תופיע  היחוד  הופעת  שמתוך  מבקשים  ואנו  בגלות,  נעלם 

השלמות העליונה הממלאה שגב את כל פרטי החיים.

ד',  לימודי  בניך  כל  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ִלּמּוָדְך .  ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

דתך  ומוציאי  תורתך  לומדי  גם  שהם  שבפועל,  ישראל  עם 
יתפשט  בכבוד  המופיע  שהיחוד  מבקשים  ואנו  הפועל.  אל 
ויתגלה בכל פרט ופרט מהוויה המרוכזת בישראל ומתגלה 

בכל יחיד ויחיד ממנה.

היחוד,  מסקנת  זו  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ַמְלכּוָתְך .  ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

החיים  גילוי  כל  את  המרכז  הכח  בתור  המלכות  התגלות 
נותן להם את ערכם בתור גילוי של עצמיות חפץ ד' בעולם.

ע ָנא: ומלכות זו מתגלה כעילוי  ע ָנא ְלַמַען ִנְצָחְך . הֹוׁשַ הֹוׁשַ

העולם לנצח נצחים, באופן שאינו רק מתמיד אלא מתארך 

ומתגבה תמיד.
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הנצחיות  מקור  ָנא:  ע  הֹוׁשַ סֹוָדְך .  ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

שבמציאות הלא היא מידת החסד העליון, סוד זה המתגלה 

כך,  כל  מסובכת  בצורה  ולא  ביושר  יופיע  מרחוק,  בעצות 

בעת הופעת הישועה.

מתגלה  זה  עליון  סוד  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ֻעָזְך .  ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

במציאות בעוז וגבורה לפתח ולרומם אותה, דרשו ד' ועוזו.

ע ָנא: הפאר הוא ההיקף היותר  ֵאָרְך . הֹוׁשַ ע ָנא ְלַמַען ּפְ הֹוׁשַ

מגמה  אותה  מתוך  נובע  העוז  התפארת,  את  המכונן  שלם 
את  המבהיק  החיים  היקף  מתוך  המציאות  את  המפריחה 

הכל מראשית ועד אחרית.

מתגלה  זה  פאר  אך  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ִצְדָקָתְך .  ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

אל  שיתאים  עד  פרט  אף  לזנוח  בלא  המדוד,  בצדק 
הגודל הנכמס.

ע ָנא: מקורו של פאר זה היא  ָתְך . הֹוׁשַ ָ ע ָנא ְלַמַען ְקֻדּשׁ הֹוׁשַ

הקדושה, המגלה כי האהבה העצמית של כל פרט, כל כולה 
כן  עצמו,  את  יותר  שיגביר  וככל  להכל,  שייכותו  גילוי  היא 

הטוב שבו יתפשט על הכל.

להופיע  כדי  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ים .  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

קדושה עליונה זו שיתף הקב"ה רחמים בדין, להופיע בצורה 
ורחמים  להתרומם,  המציאות  יכולת  כפי  ומדודה,  קצובה 
כי על רחמיך הרבים  אלה רבים הם, מתפשטים לאין חקר, 

אנו בטוחים.
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כנסת  היא  השכינה  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ִכיָנָתְך .  ׁשְ ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

ישראל, היא הופעת מלכות ד' בעולם, האיחוד של עם ישראל 
לדורותיו זוהי השכינה ההופכת אותנו לחטיבה אחת בעולם.

ע ָנא: ומכח זה 'עם זו יצרתי  ָתְך . הֹוׁשַ ִהּלָ ע ָנא ְלַמַען ּתְ הֹוׁשַ

לי תהילתי יספרו', היכולת לשפוך אור גם במקומות הנראים 
ויותר  יותר  מופיעה  זו  יכולת  ד',  שם  את  ולגלות  מרוחקים 

ככל שמתגלה יותר אור הישועה.

— •• —

הישועה  תנועת  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ִתָּיה  ׁשְ ֶאֶבן  ָנא  ע  הֹוׁשַ

הפנימית מתגלה בריכוזה במרכז היסודי של בית המקדש, 
אבן השתיה שממנה הושתת העולם, כלומר מיסוד שקיקה 

עליונה זו שבבית המקדש נבנה העולם כולו.

המקדש  בית  אמנם  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ִחיָרה .  ַהּבְ ית  ּבֵ ָנא  ע  הֹוׁשַ

הבחירה  את  הוא  מופיע  עולם,  ערכי  מכל  למעלה  עומד 

השורש  היא  זו  ובחירה  מועקה,  מכל  החופשית  האלוקית 

של הישועה שאנו מתחננים לגילויה.

ע ָנא: ממרחקים נתגלתה נקודה  ע ָנא ּגֹוֶרן ָאְרָנן . הֹוׁשַ הֹוׁשַ

של  הפנימית  השקיקה  את  מקום  בערך  המבטאת  זו  גנוזה 
כל האנושות לדבקות אלוקית, ועצת ד' העליונה גנזה חביון 
נקודת קדש זו דווקא בנחלת זרים, ובעילויה והחזרתה למקור 
ישראל מעלה היא בדרכה את כל ניצוצות הקדש הפזורים, 
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מקשרת את המיית הכל לישראל עד כדי התכוננות הר בית 
ד' לגילוי הדבקות החבויה בכל, ונהרו אליו כל גויים.

מתבררת  כך  מתוך  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ַהּמּוְצָנע .  ִביר  ּדְ ָנא  ע  הֹוׁשַ

החבוי  מנהיג,  'דבר',  מלשון  דביר  הפנימית,  ההנהגה 
כולו  העולם  כל  את  המעלה  הקדשים  קדש  בפנימיות 

לקדש עליון.

זו  ָנא: מקור הנהגה פנימית  ע  הֹוׁשַ ַהּמֹוִרָּיה .  ַהר  ָנא  ע  הֹוׁשַ

בעקידת  שהתגלתה  ישראל  כנסת  של  הנפש  מסירות  היא 
בחיי  כולו  הספון  וחדווה,  אורה  המלא  זה  במקום  יצחק, 

נשמות ואור צחצחות.

ע ָנא: מסירות הנפש שבעקידה,  ע ָנא ְוַהר ֵיָרֶאה . הֹוׁשַ הֹוׁשַ

לד',  רק  ונראית  וגלויה  הגנוזה,  הלב  בהמיית  בכח,  נשארה 
מטביעה  עליונה  כה  בצורה  הנשמה  עילוי  הופעת  אמנם 
הנבואה  כשרון  ואת  זכורך',  כל  'יראה  של  היכולת  את  בנו 

ורוח הקדש.

ע ָנא: מעון ריכוז התפארת,  ָך . הֹוׁשַ ְפַאְרּתֶ ע ָנא ְזבּול ּתִ הֹוׁשַ

שרשו בשמים, בביהמ"ק של מעלה שמיכאל עומד ומקריב 
שם נשמותיהם של ישראל, ואנו מבקשים גילוי תוכן פנימי זה 

במציאות, בקביעות ובמלאות.

המתגלה  ישראל  מלכות  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ָדִוד .  ָחָנה  ָנא  ע  הֹוׁשַ

מישראל,  ואחד  אחד  כל  ערך  המגלה  הכללית,  דוד  בנפש 
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לגילוי  מרום  משמי  המקדש  הופעת  את  המייסדת  היא 
מבהיק במציאות.

ע ָנא: הטוב העליון המלבן את  ָבנֹון . הֹוׁשַ ע ָנא טֹוב ַהּלְ הֹוׁשַ

עוונותיהם של ישראל, ומגלה את ערכם השלם ש'כולך יפה 
רעייתי ומום אין בך'. טוב עליון זה הוא המאפשר את הופעת 

הישועה, ומבט עליון זה מתגלה מכח הישועה.

ע ָנא: כל המגמות  ל ָהָאֶרץ . הֹוׁשַ ע ָנא ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ּכָ הֹוׁשַ

ביופי כלפי  גם  הפנימיות המובעות בבית המקדש מופיעות 
החוץ. רק הנוף, החלק הגלוי של בית המקדש מתגלה, והוא 
בעילוי  הארץ  כל  את  משיש  זה  יופי  ויופי,  שלמות  מלא 

המציאות והשבתה למקורה.

ע ָנא: אך לא רק הנוף שלה יפה,  ִליַלת יֹוִפי . הֹוׁשַ ע ָנא ּכְ הֹוׁשַ

יופי שבעולם, ככלה כלולה  היא כוללת בחובה כל שאיפת 
מכל היופי שבעולם.

רק  אינו  הזה  היופי  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ֶדק .  ַהּצֶ ִליַנת  ָנא  ע  הֹוׁשַ

השוכנת  המוסרית  המגמה  לעומק  ביטוי  אלא  אסתטי 
צדק.  עשיית  מתוך  רק  יום  כל  בגמר  ללון  שהלכו  בישראל 
דרך  מופיע  צדקתך'  'למען  התפללנו  עליו  האלוקי  הצדק 

התביעות המוסריות של כנסת ישראל וחכמיה.

כנגד  המכוון  המקום  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ָך .  ְבּתֶ ְלׁשִ ָמכֹון  ָנא  ע  הֹוׁשַ

המופיע  ד'  חפץ  כל  את  לתוכו  מרכז  מעלה,  של  ביהמ"ק 
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של  הפנימית  ההתאמה  חשיפת  מתוך  ובקביעות  בישיבה 
המציאות לחפץ זה.

הדבקות  חיי  כשמתגלים  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ֲאָנן .  ׁשַ ָנֶוה  ָנא  ע  הֹוׁשַ

ושאננות  בטחון  שואבים  אנו  הרי  וקבוע  ישר  באופן  שלנו 
בכל מרחבי ארצנו.

מקור  המקדש,  בית  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ֵלם .  ׁשָ ת  ֻסּכַ ָנא  ע  הֹוׁשַ

החידוש שבמציאות, היוצר עראיות קבועה מחמת התנועה 
המתמדת של החידוש המופיעה בלא הפסק ברק אחר ברק, 

'ויהי בשלם סכו ומעונתו בציון'.

יוצרת  לרגל  העליה  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ָבִטים .  ׁשְ ֲעִלַּית  ָנא  ע  הֹוׁשַ

כל  בחיי  המתגלה  כולה,  במציאות  העילוי  תנועת  את 
שבט מישראל. ועילוי קבוע זו מתחדש תדיר מכח החידוש 
המתמיד שבבית המקדש. את מקור תנועת התעלות זו אנו 

מבקשים לחדש ולעורר מכח הופעת הישועה.

להופיע  אנו  מבקשים  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ִיְקַרת .  ַנת  ּפִ ָנא  ע  הֹוׁשַ

הפינה  מכח  המופיע  הישועה  תוכן  גילוי  את  במציאות 
העליונה המרכזת את כל פינות העולם בתפילת הלב אליה, 
יקרה  נקודה  אותה  מתוך  העולם  פינות  כל  ערך  המגלה 

מפנינים, המתגלה בלימוד התורה.

הנקודה  היא  ציון  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ַהְמֻצֶּיֶנת .  ִצּיֹון  ָנא  ע  הֹוׁשַ

הפנימית של כנסת ישראל, הקשורה לרצון העליון. מופיעה 
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אחת.  כינוס  לנקודת  הקודש  מגמות  כל  את  כמרכזת  היא 
נקודת כינוס זו מגלה את החפץ הפנימי של כל מגמות אלה 
מתגלה  המצוינת  ציון  המציאות.  את  ולרומם  להתגלות 
בפועל בשערים המצוינים בהלכה, בדקדוק כל פרטי החיים 
שבתוכם מופיעות כל המגמות העליונות. ונקודה פנימית זו 

הושע נא.

ציון  של  מתוכה  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ים .  ָדׁשִ ַהּקֳ קֶֹדׁש  ָנא  ע  הֹוׁשַ

תתגלה מגמת קדש הקדשים המעלה את כל החול וחושפת 
בתוכו את הקודש העליון הגנוז.

של  הפנימית  המגמה  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ַאֲהָבה .  ָרצּוף  ָנא  ע  הֹוׁשַ

בית המקדש – השפעת אש האהבה לכל. אהבה זו, שחופש 
מחיה אותה, היא הפנים של הקודש המעלה כל.

ע ָנא: בבית המקדש מתגלה  בֹוֶדָך . הֹוׁשַ ִכיַנת ּכְ ע ָנא ׁשְ הֹוׁשַ

עליונה  בצורה  שכינתך'  'למען  התפללנו  עליה  השכינה 
הופעת  וזו  הגבלה  ללא  ומרחיב  מקיף  נעם  מלאת  ורחבה 

כבודו העליון.

והגובה  הריכוז  עיקר  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ּיֹות .  ְלּפִ ּתַ ל  ּתֵ ָנא  ע  הֹוׁשַ

בעקבותיו,  הבא  ובדיבור  בתודעה  מצוי  המקדש  בית  של 
פיות  שכל  תל  העליונות,  המגמות  עושר  את  בחיים  ומגלם 

פונים אליו.

— •• —
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ָנא: הושע נא כנסת  ע  הֹוׁשַ אֹום ֲאִני חֹוָמה .  ָנא  ע  הֹוׁשַ

שכל  עד  אמונתה,  בגודל  בצורה  כחומה  העומדת  ישראל 
רוחות שבעולם אינם מזיזים אותה.

עולה  האמונה  הופעת  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ה .  ַחּמָ ּכַ ָרה  ּבָ ָנא  ע  הֹוׁשַ

מתוך הבהירות העליונה המקיפה כל של 'אין נסתר מחמתו'.

הנותנת  היא  זו  אמונה  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ְוסּוָרה .  ּגֹוָלה  ָנא  ע  הֹוׁשַ

גלות  וטלטולי  ייסורי  בכל  לעמוד  הגבורה  את  לנו 
ולקבלם באהבה.

אחד  לב  יש  לתמר  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ְלָתָמר .  ְמָתה  ּדָ ָנא  ע  הֹוׁשַ

בנקודת  החיים  כוחות  ריכוז  הוא  התמר  שבשמים.  לאבינו 
האמונה.

הוא  זה  כוחות  ריכוז  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ָעֶליָך .  ַהֲהרּוָגה  ָנא  ע  הֹוׁשַ

הנותן את הכח והתוקף למסור את הנפש למען שמו.

ע ָנא: מסירות נפש זו  צֹאן ִטְבָחה . הֹוׁשַ ֶבת ּכְ ע ָנא ְוֶנֱחׁשֶ הֹוׁשַ

מגלה את הקשר לרועה העדר הדואג לכל צאנו.

ישועה  כמה  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ַמְכִעיֶסיָה .  ין  ּבֵ ְזרּוָיה  ָנא  ע  הֹוׁשַ

צריכים אנו על מנת לקבץ את הפזורים שנזרו לכל המקומות, 
מאבדת  אינה  זה  ועם  מכעיסיה,  בין  פזורה  ישראל  וכנסת 

את אמונתה.
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ישראל  כנסת  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ְך.  ּבָ ּוְדבּוָקה  ֲחבּוָקה  ָנא  ע  הֹוׁשַ

הישועה  צדדי  כל  את  מקבלת  זה  חיבוק  ומכח  חבוקה, 
ומגבירה  יוצרנו  בדמות  להיות  אותנו  המעלה  האלוקית 

בתוכנו את הדבקות בו ית'.

מתגלה  זו  דבקות  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ְך .  ֻעּלָ טֹוֶעֶנת  ָנא  ע  הֹוׁשַ

שאינו  לגודל  היחס  את  להביע  כדי  עול  לקבל  במוכנות 
נתפס בהכרה, גודל המוליך אותנו בצעדים מדודים להגדלת 
ההתאמה בכל החיים 'לשעבר תורה נתתי לכם, לעתיד חיים 

אני נותן לכם'.

ָנא: כל מהותה של כנסת  ע  הֹוׁשַ ְלַיֲחָדְך .  ְיִחיָדה  ָנא  ע  הֹוׁשַ

היחוד  סוד  של  עליון  היותר  ההיקף  הופעת  היא  ישראל 
בעולם כולו.

היא  מקבלת  ולכן  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ַבּגֹוָלה .  ה  בּוׁשָ ּכְ ָנא  ע  הֹוׁשַ

לכבוש  היא  שנאלצת  אע"פ  גלות,  עול  את  ישראל  כנסת 
והעלות  לטהר  כדי  העדינות,  ושאיפותיה  כוחותיה  כל  את 

את כל עימה.

מופיעה  זו  מסירות  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ִיְרָאָתְך .  לֹוֶמֶדת  ָנא  ע  הֹוׁשַ

בלימוד התורה, המתקיימת רק במי שממית עצמו, ומעלה 
את ערך חייו לשאוב תדיר מחיי החיים.

כנסת  שסובלת  אע"פ  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ֶלִחי .  ְמרּוַטת  ָנא  ע  הֹוׁשַ

והפסקת  הלחי  מריטת  כדמות  נוראות  השפלות  ישראל 
השפעות הרחמים העליונות, עם כל זה היא אחוזה באמונתך.
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'גוי נתתי למכים', לא  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ים .  ְלַמּכִ ְנתּוָנה  ָנא  ע  הֹוׁשַ

רק הפנים והתודעה נפגמים במריטת הלחי, אלא גם החיים 
בכל  כנסת  עומדת  זה  כל  ועם  נשברים,  הגוף  חיי  הגלויים, 

תוקף על אמונתה.

ע ָנא: וכל הזמן מכוונת היא  ע ָנא סֹוֶבֶלת ִסְבָלְך . הֹוׁשַ הֹוׁשַ

לצער של מעלה, שעל צער השכינה אנו מתפללים הושענא.

ע ָנא: ההתכווננות כלפי מעלה,  ע ָנא ֲעִנָּיה ֹסֲעָרה . הֹוׁשַ הֹוׁשַ

עניים  אנו  חוץ  שכלפי  למרות  שלנו  הקביעות  נקודת  היא 
ונתונים לסערות המציאות. הושיענו כדי שנוכל להביע בגלוי 

את אותה התכווננות.

ע ָנא: ה'בכח' של עם ישראל  דּוַית טֹוִבָּיה . הֹוׁשַ ע ָנא ּפְ הֹוׁשַ

וטוב  שמו.  טוביה  משה,  ביד  מצרים  מיד  בפדייתנו  התגלה 
מוחלט זה מפעם בנו תדיר והוא הדוחף אותנו לבקש ישועה.

ע ָנא: 'כבקרת רועה עדרו', אנו  ים . הֹוׁשַ ע ָנא צֹאן ָקָדׁשִ הֹוׁשַ

צאנך, ואתה רוענו ומגדלנו ומכשירנו לבוא הישועה.

ע ָנא: צאן זה מופיע כחטיבה  ע ָנא ְקִהּלֹות ַיֲעקֹב . הֹוׁשַ הֹוׁשַ

אחת בארץ, נקהלים ומתאחדים.

בארץ  זו  ואחדות  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ֶמָך .  ׁשְ ּבִ ְרׁשּוִמים  ָנא  ע  הֹוׁשַ

מגלה את אחדות ד', עד ששמנו קראת בשמך.
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ע ָנא: אך פער זה בין פנימיות החיים  ע ָנא ׁשֹוֲאִגים הֹוׁשַ הֹוׁשַ

לגילויים החיצוניים, היוצר כל כך הרבה סיבוכים, גורם לכך 
התוכן  התפרצות  מתוך  שאגה,  מתוך  תהיה  שתפילתנו 
הפנימי, הרחבת קירות הלב ותביעה לאיחוד בין פנים לחוץ.

נובעת  תפילתנו  כל  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ָעֶליָך .  מּוִכים  ּתְ ָנא  ע  הֹוׁשַ

ממה שאנו שואבים כל בטחוננו ממך. הושע נא.

— •• —

ע ָנא: אדון הישועות, רק  יעַ הֹוׁשַ ע ָנא ָאדֹון ַהּמֹוׁשִ הֹוׁשַ

הוא יכול להופיע את הישועה מכח אדנותו ומלכותו בעולם.

הדבקות  ממקור  ָנא:  ע  הֹוׁשַ יַע  ְלהֹוׁשִ ֵאין  ָך  ְלּתְ ּבִ ָנא  ע  הֹוׁשַ

פניך  אין  'אם  מידותיו,  אל  ולא  אליו  פונים  אנו  העליונה 
הולכים אל תעלנו מזה'.

את  להופיע  כדי  ָנא:  ע  הֹוׁשַ יַע .  ְלהֹוׁשִ ְוַרב  ּבֹור  ּגִ ָנא  ע  הֹוׁשַ

של  גבורה  של  להופעתה  אנו  נזקקים  ממקורה  הישועה 
מעלה, שאין מעצור בידה לגלות הישועה.

ע ָנא: וכדי שנהיה ראויים  יַע . הֹוׁשַ ּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוׁשִ ע ָנא ּדַ הֹוׁשַ

ומסוגלים לחיות על פי קנה המידה של כח גבורה העליונה, 
היא  זו  וענווה  חיינו',  ומה  אנו  'מה  כי  דלות  מתמלאים  אנו 

בבת אחת משמחת אותנו ואשרינו מה טוב חלקנו.
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הישועה  של  הפנים  ָנא:  ע  הֹוׁשַ יַע .  ַהּמֹוׁשִ ָהֵאל  ָנא  ע  הֹוׁשַ

האלוקית,  האהבה  מלאת  גבולית  הבלתי  היכולת  היא 
המופיעה לא רק את ה'בפועל' האדנותי, אלא ממשיכה מכח 
המציאות  את  המרחיב  העליון,  הנעם  את  העליונה  הענווה 

ברוב עדינות וחיים.

של  עליונות  אותה  ָנא:  ע  הֹוׁשַ יַע .  ּומֹוׁשִ יל  ּוַמּצִ ָנא  ע  הֹוׁשַ

יורדת  אלא  פנימית  בהארה  רק  מסתפקת  אינה  ישועה 
ומציק.  צר  מכל  בחיים  בגילוייה  ישראל  כנסת  את  להציל 
אנו  מבקשים  ולכן  הארוכה,  בישועה  הוא  מקורה  זו  הצלה 

להרחיב הישועה, לגלות את הצד העליון שלה.

אנו  מבקשים  ָנא:  ע  הֹוׁשַ יַע .  ּתֹוׁשִ זֹוֲעֶקיָך  ָנא  ע  הֹוׁשַ

שהישועה תיגלה בתור מילוי הבקשות שבתפילתנו.

סבלנות,  מלאי  אנו  ָנא:  ע  הֹוׁשַ יַע .  הֹוׁשִ חֹוֶכיָך  ָנא  ע  הֹוׁשַ

עמוקה  שייכות  אותה  כי  הושיענו  ולכן  לך,  אך  מחכים 
הנובעת מצפיית העתיד חיה בתוכנו בפועל.

ָנא: צאנך מתגלה בתור  ע  הֹוׁשַ יַע .  ּבִ ׂשְ ּתַ ְטָלֶאיָך  ָנא  ע  הֹוׁשַ

טלאים המוכרחים את צרכי הגוף לעצם קיומם, ודבקותנו בך 
מתגלה גם דרך חיי החול.

ע ָנא: ולכן אנו מבקשים שפע  יַע . הֹוׁשַ ּפִ ע ָנא ְיבּול ְלַהׁשְ הֹוׁשַ

של יבול כהבעת אהבתך אותנו ואמונך בנו.
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ממד  את  ָנא:  ע  הֹוׁשַ יַע .  ְותֹוׁשִ א  ְדׁשֵ ּתַ יַח  ׂשִ ל  ּכָ ָנא  ע  הֹוׁשַ

הפריחה והגידול המתמיד שבמציאות, גידול הנראה כעיוור, 
אתה תושיע ותחשוף את החפץ הפנימי שבו, ותביא ברכה 
על העולם הגשמי ותגלה איכות חדשה רחבה לאין שיעור 

ממקור הברכה.

שממרום  ואע"פ  ָנא:  ע  הֹוׁשַ יַע .  ְרׁשִ ּתַ ל  ּבַ ְלֵגיא  ָנא  ע  הֹוׁשַ

גובה השגחתך כל הארץ כולה נשפלת למדרגת גיא, אתה 
אל תרשיע אותנו, אלא תגלה עומק זכותנו וכל גיא יינשא.

ָנא: לא רק את  ע  הֹוׁשַ יַע .  ְותֹוׁשִ יק  ְמּתִ ּתַ ְמָגִדים  ָנא  ע  הֹוׁשַ

נטיית  את  גם  אלא  תושיע  הפיזי  לגידול  הנצרך  האוכל 
הרחבת החיים המתגלה בחפץ העונג המתוק, גם בו תגלה 

את מגמת פנימיות הישועה.

העליונה  השגחתך  ָנא:  ע  הֹוׁשַ יַע .  ְלַהּסִ יִאים  ְנׂשִ ָנא  ע  הֹוׁשַ

תופיע בגילוי כל פרט הנצרך לשם ההשפעה, שיבוא מכוחך 
הם  בו  למקום  העננים  את  תביא  ובזה  תיווך,  ללא  ממש 

אמורים להשפיע טובם.

ע ָנא: וכן את הרוחות אתה  ִעיִרים ְלָהִניַע . הֹוׁשַ ע ָנא ׂשְ הֹוׁשַ

עצמך תביא.

אל  העננים  ואת  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ַהְמִניַע .  ִמּלְ ֲעָנִנים  ָנא  ע  הֹוׁשַ

ירדו  וממילא  המניעות  הסר  אלא  גשם,  מלהוריד  תמנע 
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רק  העולם,  של  הטבעי  המצב  היא  ההשפעה  כי  הגשמים, 
צריך להסיר המסכים המונעים שפע זה מלהתגלות.

היד  פתיחת  ָנא:  ע  הֹוׁשַ יַע .  ּבִ ּוַמׂשְ ָיד  ּפֹוֵתַח  ָנא  ע  הֹוׁשַ

פנימיות  הוא  הרצוני,  ממקורו  השפע  הופעת  האלוקית, 
העליונה,  המחשבה  ממקור  הנובע  הגשמים,  הופעת  מהלך 

הנעוצה באור עולם הבא שנברא באות יו''ד.

הגופני  צמאוננו  כל  ָנא:  ע  הֹוׁשַ יַע .  ּבִ ׂשְ ּתַ ְצֵמֶאיָך  ָנא  ע  הֹוׁשַ

הוא ביטוי לצמאה לך נפשי כמה לך בשרי, וכל שפע גשמי 
הוא גילוי האהבה והדבקות.

ע ָנא: ולכן בכל צורך גשמי  יַע . הֹוׁשַ ע ָנא קֹוְרֶאיָך ּתֹוׁשִ הֹוׁשַ

אנו פונים אליך ואתה עונה לכל קוראיך באמת.

ע ָנא: התפילה פותחת את  יַע . הֹוׁשַ ע ָנא ְרחּוֶמיָך ּתֹוׁשִ הֹוׁשַ

המיית הרחמים הגנוזים העליונים, שמשם באה הישועה.

בקשותינו  בכל  ָנא:  ע  הֹוׁשַ יַע .  הֹוׁשִ ׁשֹוֲחֶריָך  ָנא  ע  הֹוׁשַ

הגלויות גנוזה בקשה אחת, דרישת ד'.

ָנא: ודרישת ד' הזו היא  ע  הֹוׁשַ יַע .  ּתֹוׁשִ ִמיֶמיָך  ּתְ ָנא  ע  הֹוׁשַ

וחול  קודש  המאחדים  ושלמותנו  תמימותנו  את  המגלה 
לחטיבה אחת של גילוי החיים האלוקיים וחפץ ד' במציאות.

— •• —
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ע ָנא: אסדר תפילתי. ע ָנא ֶאֱערֹוְך ׁשּוִעי. ּ הֹוׁשַ הֹוׁשַ

בבית  תפילתי,  במקום  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ְוִעי .  ׁשַ ְבֵבית  ָנא  ע  הֹוׁשַ

הכנסת.

בתשובה  שבתי  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ִעי .  ׁשְ ּפִ ַבּצֹום  יִתי  ּלִ ּגִ ָנא  ע  הֹוׁשַ

ביום הכיפורים.

ע ָנא: והתפללתי אז  יִעי . הֹוׁשַ יָך ּבֹו ְלהֹוׁשִ ּתִ ַרׁשְ ע ָנא ּדְ הֹוׁשַ

לישועה.

ע ָנא: ְוִעי . הֹוׁשַ יָבה ְלקֹול ׁשַ ע ָנא ַהְקׁשִ הֹוׁשַ

ע ָנא: יִעי . הֹוׁשַ ע ָנא ְוקּוָמה ְוהֹוׁשִ הֹוׁשַ

ע ָנא: יִעי . הֹוׁשַ ע ָנא ְזכֹור ְוַרֵחם מֹוׁשִ הֹוׁשַ

תשמחנו  חי,  אל  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ִעי .  ְעׁשְ ׁשַ ּתְ ן  ּכֵ ַחי  ָנא  ע  הֹוׁשַ

שהיא  התורה  ממקור  המשך  הוא  השעשוע  ותשעשענו. 
שעשועיו של הקב"ה שלפני הבריאה. שעשוע זה מביא את 

המשיח שגם הוא קדם לעולם.

ָנא: ד' מקור הטוב ענה  ע  הֹוׁשַ ִעי .  ׁשְ ֶאֶנק  ּבְ טֹוב  ָנא  ע  הֹוׁשַ

לנאקתי, תפילתי.

ע ָנא: יִעי . הֹוׁשַ ע ָנא יּוַחׁש מֹוׁשִ הֹוׁשַ
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ע ָנא: יִעי . הֹוׁשַ ה ַמְרׁשִ ּלֵ ע ָנא ּכַ הֹוׁשַ

ָנא: ד' למד עלי זכות  ע  הֹוׁשַ יִעי .  ְרׁשִ ּתַ עֹוד  ְלַבל  ָנא  ע  הֹוׁשַ

ואזכה בדין.

ע ָנא: ִעי . הֹוׁשַ ע ָנא ַמֵהר ֱאלֵֹהי ִיׁשְ הֹוׁשַ

ע ָנא: יִעי . הֹוׁשַ ע ָנא ֶנַצח ְלהֹוׁשִ הֹוׁשַ

ע ָנא: ִעי . הֹוׁשַ א ָנא ֲעוֹן ִרׁשְ ע ָנא ׂשָ הֹוׁשַ

ע ָנא: ִעי . הֹוׁשַ ׁשְ ע ָנא ֲעבֹור ַעל ּפִ הֹוׁשַ

ע ָנא: יִעי . הֹוׁשַ ֵנה ָנא ְלהֹוׁשִ ע ָנא ּפְ הֹוׁשַ

ע ָנא: יִעי . הֹוׁשַ יק מֹוׁשִ ע ָנא צּור ַצּדִ הֹוׁשַ

ע ָנא: ְוִעי . הֹוׁשַ ל ָנא ׁשַ ע ָנא ַקּבֵ הֹוׁשַ

ע ָנא: ִעי . הֹוׁשַ ע ָנא רֹוֵמם ֶקֶרן ִיׁשְ הֹוׁשַ

ע ָנא: יִעי . הֹוׁשַ י מֹוׁשִ ּדַ ע ָנא ׁשַ הֹוׁשַ

ע ָנא: יִעי . הֹוׁשַ ע ָנא ּתֹוִפיַע ְותֹוׁשִ הֹוׁשַ

— •• —
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ע ָנא: האל הבלתי גבולי  עֹות . הֹוׁשַ ע ָנא ֵאל ְלמֹוׁשָ הֹוׁשַ

הוא מקור הישועה שלנו.

ע ָנא: הקב"ה נשבע ארבע  בּועֹות . הֹוׁשַ ע ׁשָ ַאְרּבַ ע ָנא ּבְ הֹוׁשַ

פעמים להביא הגאולה, בנפשו, בתורה, מכח ההשוואה למי 
שהשביע  שבועות  לארבע  מבעד  ומתגלה  עצמו,  ובו  נח 
הגאולה  של  הפנימי  למקצב  עצמנו  את  להתאים  אותנו 
ולכן שלא נדחק הקץ, ונשמור על פנימיות התורה ולא נגלה 
אותה לגויים, ושנקבל עול גלות ולא נמרוד באומות עד עת 

קץ, ושלא נעלה כחומה מן הגלות.

ע ָנא: ְועֹות . הֹוׁשַ ׁשַ ים ּבְ ׁשִ ע ָנא ּגָ הֹוׁשַ

מה  מתוך  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ׁשּועֹות .  ֶעֶרְך  ּדֹוְפֵקי  ָנא  ע  הֹוׁשַ

שניגשים להתפלל, דופקים לפתוח שערי שמים כחלק מהותי 
מעריכת התפילה.

ע ָנא: לומדי תורה. עֹות . הֹוׁשַ ְעׁשְ ע ָנא הֹוֵגי ׁשַ הֹוׁשַ

לומדי  ָנא:  ע  הֹוׁשַ עֹות .  ְעׁשְ ּתַ ִמׁשְ ְוִחידֹוָתם  ָנא  ע  הֹוׁשַ

פנימיותה של תורה.

ע ָנא: מתפללים שתרצנו. עֹות . הֹוׁשַ ע ָנא זֹוֲעִקים ְלַהׁשְ הֹוׁשַ

ע ָנא: ע ָנא חֹוֵכי ְיׁשּועֹות . הֹוׁשַ הֹוׁשַ



ביאור לסדר הושענות • 73 

ע ָנא: דבוקים בך לפנות  עֹות . הֹוׁשַ ָך ׁשְ ע ָנא ְטפּוִלים ּבְ הֹוׁשַ

רק אליך בתפילה.

ע ָנא: מקדשים את הזמנים  עֹות . הֹוׁשַ ע ָנא יֹוְדֵעי ִבין ׁשָ הֹוׁשַ

מתוך לימוד סוד העיבור.

ע ָנא: ְועֹות . הֹוׁשַ ׁשַ ע ָנא ּכֹוְרֶעיָך ּבְ הֹוׁשַ

ע ָנא: מּועֹות . הֹוׁשַ ע ָנא ְלָהִבין ׁשְ הֹוׁשַ

ע ָנא: התורה כולה היא גילוי  ָמעֹות . הֹוׁשַ יָך ִנׁשְ ע ָנא ִמּפִ הֹוׁשַ

של אנכי ולא יהיה לך שמפיך שמענום בהר סיני.

ע ָנא: ׁשּועֹות . הֹוׁשַ ע ָנא נֹוֵתן ּתְ הֹוׁשַ

נקראו  ראשונים  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ְמעֹות  ְמׁשַ ְספּורֹות  ָנא  ע  הֹוׁשַ

יש  אחת  ולכל  שבתורה  אותיות  כל  שסופרים  סופרים, 
משמעות. שלכן ס"ת שחסרה בו אות פסול.

דברי  משמיעים  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ִמיעֹות .  ַמׁשְ ֵעדּות  ָנא  ע  הֹוׁשַ

תורה, עדות ד' הנאמנה.

ע ָנא: ע ָנא ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות . הֹוׁשַ הֹוׁשַ

שכולם  הצדיק  ד'  ָנא:  ע  הֹוׁשַ עֹות .  נֹוׁשָ יק  ַצּדִ ָנא  ע  הֹוׁשַ

נושעים מכוחו.
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מקור  ירושלים  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ׁשּועֹות .  ּתְ ִקְרַית  ָנא  ע  הֹוׁשַ

הישועה.

ירושלים מלאת אדם  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ׁשּואֹות .  ּתְ ֶרֶגׁש  ָנא  ע  הֹוׁשַ

וממילא מלאת קול ושאון.

ע ָנא: שלוש פעמים שד' פונה  עֹות . הֹוׁשַ לׁש ׁשָ ע ָנא ׁשָ הֹוׁשַ

לנצח את אדום או להושיענו גם בשלוש שעות ראשונות של 
היום בהם הקב"ה דן את העולם.

ע ָנא: ִחיׁש ִלְתׁשּועֹות . הֹוׁשַ ע ָנא ּתָ הֹוׁשַ

א: אני והו הוא חלק מהשם העליון  יָעה ּנָ ֲאִני ָוהֹו הֹוׁשִ
בן עב' אותיות, המאיר את כל מחשכי ארץ בחסד ללא גבול 
הנסתר  עם  שנגלה  איחוד  הוא  זה  חלק  הכל.  את  המגדל 
והאנושי עם האלוקי, כך צומחת הישועה בתוך כל מסיבות 

 המציאות, דרך מעשי ידינו , בחירתנו וגילויי חיינו. 
כך מתגלה שישועת ישראל היא ישועת ד' בכל דור ודור.

ן  ּכֵ ְך.  ַעּמָ ע  ְלֵיׁשַ ֵצאְתָך  ּבְ ְך.  ִעּמָ לּוד  ּבְ ֵאִלים  ְעּתָ  הֹוׁשַ ּכְ
ישראל  עם  את  )בלוד(  במצרים  שהושעת  כמו  ָנא:  ע  הֹוׁשַ

יחד עימך, כן הושע נא.

ע  הֹוׁשַ ן  ּכֵ ֱאלִֹהים.  ע  ְלֵיׁשַ ים  ְדרּוׁשִ ֵואלִֹהים.  ּגֹוי  ְעּתָ  הֹוׁשַ ּכְ

ָנא: לא רק את הצד הסגולי העליון, האלים, הצלת במצרים 
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אלא את הגוי כולו, ואף בגילוי זה הושעת את שם אלקים כי 
מתגלה  זו  וחיוניות  ד'.  לישועת  חיוני  ישראל  מעם  אחד  כל 
בישועת  שלו  הצורך  את  מרגיש  מישראל  אחד  שכל  במה 

ד' דייקא.

ע  הֹוׁשַ ן  ּכֵ ְצָבאֹות.  ַמְלֲאֵכי  ם  ְוִעּמָ ִצְבאֹות.  ֲהמֹון  ְעּתָ  הֹוׁשַ ּכְ

הושעת  כן  ד',  צבאות  נקראנו  עת  עצמה  היציאה  בעת  ָנא: 

אתה וגילית את מרחב המגמות האלוקיות המלאכיות.

ן  ּכֵ ַמֲעִביִדים.  ָיָדם  ּבְ ַחּנּון  ֲעָבִדים.  ית  ִמּבֵ ים  ַזּכִ ְעּתָ  הֹוׁשַ ּכְ

לצבאותיו  בכללו  לגוי  רק  לא  הופיעה  הישועה  ָנא:  ע  הֹוׁשַ

זו הוציאה את חסד ד' הניתן  וישועה  אלא לכל אחד ואחד, 
במתנת חינם מההעלם אל הגילוי.

ן  ּכֵ ַמֲעִביִרים.  ם  ִעּמָ ְיָקְרָך  ָזִרים.  ּגְ צּול  ּבְ ְטבּוִעים  ְעּתָ  הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא: בקריעת ים סוף הצלת ישראל היא הצלת הערך  הֹוׁשַ

האלוקי היקר מהחיים וגילויו במציאות.

ן  ּכֵ ע.  ׁשַ ַוִּיּוָ ְמֻצֶּיֶנת  ְלגֹוָחּה  ע.  ַוּיֹוׁשַ ְמׁשֹוֶרֶרת  ה  ּנָ ּכַ ְעּתָ  הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא: בעת שירת הים עם ישראל אמרו ויושע אך ניתן  הֹוׁשַ

גם לנקד ויוושע, כביכול גם ד' נושע.

ֶכם.  ִאּתְ ְוהּוֵצאִתי  ָנקּוב  ֶאְתֶכם.  ְוהֹוֵצאִתי  ַמֲאַמר  ְעּתָ  הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא: וכך את הבטחתו של הקב"ה למשה "והוצאתי  ן הֹוׁשַ ּכֵ

אתכם" ניתן לנקד "והוצאתי איתכם".
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ן  ּכֵ ַח.  ִמְזּבֵ יף  ְלַהּקִ ֲעָרָבה  עֹוְמֵסי  ַח.  ִמְזּבֵ סֹוְבֵבי  ְעּתָ  הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא: כמו שהושעת את עם ישראל שסבבו את המזבח  הֹוׁשַ

בהושענות בהושענא רבה, ושמו ערבות מסביב, ובזה האירו 
דודה  עם  ישראל  כנסת  של  וההתאחדות  הסגולה  אור  את 

המתגלה בכשרון הנבואה, כך הושיע נא.

ַאף  ֲחרֹון  ּבַ ת  ֶלׁשֶ ּפְ ִצֵער  ע.  ֻהְפׁשַ ּכְ ָארֹון  ְלֵאי  ּפִ ְעּתָ  הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא: ארון הברית שנפל ביד פלשתים ועשה  ן הֹוׁשַ ע. ּכֵ ְונֹוׁשַ

טמונה  הברית  ובארון  הושיעו,  שהקב"ה  עד  שמות  בהם 
התורה שכולה שמותיו של הקב"ה.

ן  . ּכֵ ְחּתָ ּלַ . ַרחּום ְלַמֲעָנם ׁשֻ ַלְחּתָ ֶבָלה ׁשָ ְעּתָ ְקִהּלֹות ּבָ הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא: בגלות בבל שכינה עימנו. הֹוׁשַ

ָאֳהֵלי  בּות  ׁשְ יב  ְוָתׁשִ ׁשּוב  ּתָ ַיֲעקֹב.  ְבֵטי  ׁשִ בּות  ׁשְ ְעּתָ  הֹוׁשַ ּכְ

את  בבל  גלות  בסוף  שהושעת  כמו  א.  ּנָ יָעה  ְוהֹוׁשִ ַיֲעקֹב 

עימנו,  תשוב  כן  מחדש,  שכינה  ונתעלתה  ישראל,  עם 
והופעת  התורה  ריבוי  יעקב,  אהלי  הוא  המוקד  כשהפעם 

הקדש במקדש.

עֹות.  ְלמֹוׁשָ ֵאל  ְיׁשּועֹות  ְוחֹוֵכי  ִמְצוֹת  ׁשֹוְמֵרי  ְעּתָ  הֹוׁשַ ּכְ

עצמנו  את  סיגלנו  האחרונה  הגלות  בכל  כי  א:  ּנָ יָעה  ְוהֹוׁשִ

להרים את המבט לגובה הישועה הפנימית לכן היה לנו אל 
למושעות.
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א: יָעה ּנָ ֲאִני ָוהֹו הֹוׁשִ

ֵאם  ְוַנּשְׂ ּוְרֵעם  ַנֲחָלֶתָך  ֶאת  ּוָבֵרְך  ָך  ַעּמֶ ֶאת  יָעה  הֹוׁשִ
ְיהָֹוה  ִלְפֵני  י  ְנּתִ ִהְתַחּנַ ר  ֲאׁשֶ ה  ֵאּלֶ ָבַרי  ּדְ ְוִיְהיּו  ָהעֹוָלם:  ַעד 

ט ַעְבּדֹו  ּפַ ְקרֹוִבים ֶאל ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו יֹוָמם ָוָלְיָלה ַלֲעׂשֹות ִמׁשְ

י  ַעּמֵ ל  ּכָ ַעת  ּדַ ְלַמַען  יֹומֹו:  ּבְ יֹום  ַבר  ּדְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעּמֹו  ט  ּפַ ּוִמׁשְ

י ְיהָֹוה הּוא ָהֱאלִֹהים ֵאין עֹוד: ָהָאֶרץ ּכִ
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הושענות לשבת

ע ָנא: ראשיתה של הישועה  ע ָנא ְלַמַעְנָך ֱאלֵֹהינּו הֹוׁשַ הֹוׁשַ

באה מתוך המפגש עם בעל הכוחות כולם, היוצר יחס כללי 
ואנו  כולה.  כל  את  וממלא  מקיף  באופן  המציאות  כל  אל 

מבקשים הושענא נא, עתה ממש.

להתרומם  צריכים  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ּבֹוְרֵאנּו  ְלַמַעְנָך  ָנא  ע  הֹוׁשַ

כל  אל  באה  הישועה   – האיכותיות  אל  הכמותיות  מתוך 
המציאות מתוך המפגש עם הבורא, בעל היכולת הרצונית 
הבלתי מוגבלת, שממקורה של רצוניות זו הוא מחדש תמיד 

את המציאות, 'ותחדש פני אדמה'.

מתגלה  הישועה  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ּגֹוֲאֵלנּו  ְלַמַעְנָך  ָנא  ע  הֹוׁשַ

השחת  מעומק  הגואלות  החיצוניות  בהופעות  בגאולה, 
והחסרון לחידוש כל רבדי החיים.

ודורש  ָנא: הקב"ה תובע  ע  הֹוׁשַ נּו  ּדֹוְרׁשֵ ְלַמַעְנָך  ָנא  ע  הֹוׁשַ

מאיתנו, כדי שדרישה זו מהמציאות תוכל להתמלא זקוקים 
דורש  גם  הוא  מאיתנו,  דורש  רק  לא  הקב"ה  לישועה.  אנו 
'ד'  את  לגלות  כולה  מהמציאות  האלוקית  התביעה  אותנו, 

אלקי ישראל' דייקא כמלך.

— •• —
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אומה  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ָבַבת .  ּכְ ְנצּוָרה  אֹום  ָנא  ע  הֹוׁשַ

שהקב"ה שומר עליה כבבת עינו.

לומדת  ָנא:  ע  הֹוׁשַ יַבת .  ְמׁשִ ֶנֶפׁש  ַדת  ּבְ ּבֹוֶנֶנת  ָנא  ע  הֹוׁשַ

תורה משיבת נפש שניתנה בשבת.

ע ָנא: ת . הֹוׁשַ ּבָ ע ָנא ּגֹוֶמֶרת ִהְלכֹות ׁשַ הֹוׁשַ

ע ָנא: לומדת מלאכת  ת . הֹוׁשַ ּבָ ַאת ׁשַ ת ַמׂשְ ע ָנא ּדֹוֶרׁשֶ הֹוׁשַ

הוצאה מדרשה.

ע ָנא: ת . הֹוׁשַ ּבָ חּום ׁשַ ִים ּתְ ע ָנא ַהּקֹוַבַעת ַאְלּפַ הֹוׁשַ

בקצב  הליכה  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ת .  ּבָ ַ ִמּשׁ ֶרֶגל  יַבת  ּוְמׁשִ ָנא  ע  הֹוׁשַ

של שבת.

ע ָנא: ת . הֹוׁשַ ּבָ ַ ּשׁ מֹור ְמַקֶּיֶמת ּבַ ע ָנא ָזכֹור ְוׁשָ הֹוׁשַ

ע ָנא: ת . הֹוׁשַ ּבָ יַאת ׁשַ ה ְלַמֵהר ּבִ ע ָנא ָחׁשָ הֹוׁשַ

ע ָנא: ת . הֹוׁשַ ּבָ ַ ה ַלּשׁ ָ ּשׁ ִ ע ָנא טֹוַרַחת ּכֹל ִמּשׁ הֹוׁשַ

ע ָנא: כל  ת . הֹוׁשַ ּבָ לֹות ׁשַ ֶנת ַעד ּכְ ֶבת ּוַמְמּתֶ ע ָנא יֹוׁשֶ הֹוׁשַ

השבוע יושבת וממתנת עד כלות הנפש מגעגוע לשבת.

ע ָנא: ת . הֹוׁשַ ּבָ ַ בֹוד ָועֹוֶנג קֹוְרָאה ַלּשׁ ע ָנא ּכָ הֹוׁשַ

ע ָנא: ת . הֹוׁשַ ּבָ ַ ּשׁ ֶפת ּבַ ע ָנא ְלבּוׁש ּוְכסּות ְמַחּלֶ הֹוׁשַ
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ע ָנא: ת . הֹוׁשַ ּבָ ַ ה ְמִכיָנה ַלּשׁ ּתֶ ע ָנא ַמֲאָכל ּוִמׁשְ הֹוׁשַ

עונג  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ת .  ּבָ ַ ַלּשׁ ַמְנֶעֶמת  ְמָגִדים  נֹוַעם  ָנא  ע  הֹוׁשַ

ובתענוג  ומוצא בהרחבה עצמה  שבת המרחיב את החיים, 
עצמו את הקדושה העליונה.

ע ָנא: ת . הֹוׁשַ ּבָ ַ ּשׁ לׁש ְמַקֶּיֶמת ּבַ ע ָנא ְסעּודֹות ׁשָ הֹוׁשַ

ע ָנא: ת . הֹוׁשַ ּבָ ַ ּשׁ רֹות ּבֹוַצַעת ּבַ י ִכּכָ ּתֵ ע ָנא ַעל ׁשְ הֹוׁשַ

ע ָנא: רשות  ת . הֹוׁשַ ּבָ ַ ּשׁ ע ְרׁשּויֹות ּבַ ע ָנא ּפֹוֶרֶטת ַאְרּבַ הֹוׁשַ

היחיד, רשות הרבים, כרמלית ומקום פטור.

ע ָנא: ת . הֹוׁשַ ּבָ ַ ּשׁ ע ָנא ִצּוּוי ַהְדָלַקת ֵנר ַמְדֶלֶקת ּבַ הֹוׁשַ

ע ָנא: ת . הֹוׁשַ ּבָ ַ ּשׁ ת ּבַ ׁשֶ ע ָנא ִקּדּוׁש ַהּיֹום ְמַקּדֶ הֹוׁשַ

ע ָנא: במקום ח"י  ת . הֹוׁשַ ּבָ ַ ּשׁ ֶלת ּבַ ַבע ְמַפּלֶ ע ָנא ֶרֶנן ׁשֶ הֹוׁשַ

ברכות אנו אומרים שבע ברכות בתפילת עמידה.

ָנא: מעלים  ע  הֹוׁשַ ת .  ּבָ ַ ַבּשׁ קֹוְרָאה  ת  ַבּדָ ְבָעה  ׁשִ ָנא  ע  הֹוׁשַ

שבעה קרואים בקריאת התורה.

ע ָנא: ת . הֹוׁשַ ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ ה ְליֹום ׁשֶ ְנִחיֶלּנָ ע ָנא ּתַ הֹוׁשַ

א: יָעה ּנָ ֲאִני ָוהֹו הֹוׁשִ
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קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ְלגֹוְנָנה.  יָך  ּפֶ ּכַ ְיִציר  ָאָדם  ְעּתָ  הֹוׁשַ ּכְ
את  קיבלת  בשבת  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ן  ּכֵ ַוֲחִניָנה.  ּכֹוֶפר  ִהְמֵצאתֹו 

תשובת אדם הראשון על חטאו.

ִביִעי  ׁשְ ָלבּור  נּו  ּוְ ּכִ ָעה  ּדֵ חֹוֶפׁש.  ים  ְמַקּוִ ְמֻצָּין  ּגֹוי  ְעּתָ  הֹוׁשַ ּכְ

לא  השבת  יום  את  בחרנו  במצרים,  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ן  ּכֵ ְלנֹוֶפׁש. 

לעבוד את פרעה ומשם ראשית הגאולה.

ְמּתָ ְבָמָרה ַעל  ּצֹאן ְלַהְנהֹות. ְוחֹוק ׂשַ ְעּתָ ָהָעם ִנַהְגּתָ ּכַ הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא: במרה נצטווינו על השבת. ן הֹוׁשַ ֵמי ְמנּוחֹות. ּכֵ

י  ִ ּשׁ ִ ּשׁ ַמֲחֶנה. ָחְכמּו ְוָלְקטּו ּבַ ר ִסין ּבַ ִמְדּבַ ְעּתָ ְזבּוֶדיָך ּבְ הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא: הציווי על המן שלא ירד בשבת. ן הֹוׁשַ ֶנה. ּכֵ ֶלֶחם ִמׁשְ

ְוהֹוָדה  ּכָֹחם  ר  ַ ִיּשׁ ָעם.  ַמּדָ ּבְ ֲהָכָנה  הֹורּו  ְטפּוֶליָך  ְעּתָ  הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא: עם ישראל שבאו לשאול את משה  ן הֹוׁשַ ָלמֹו רֹוָעם. ּכֵ

פרשת  ידם  על  ונתגלגלה  זכו  שיש  ביום  כפול  לקטו  מדוע 
חובת ההכנה לשבת.

ר. לֹא ָהַפְך ֵעינֹו ְוֵריחֹו לֹא  ּמָ ׁשֻ עֹוֶנג ָמן ַהּמְ לּו ּבְ ְלּכְ ְעּתָ ּכֻ הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא: ן הֹוׁשַ ָנָמר. ּכֵ

ְבתּו ְרׁשּויֹות  ָמרּו. ָנחּו ְוׁשָ ת ּגָ ּבָ אֹת ׁשַ ֵטי ַמׂשְ ּפְ ְעּתָ ִמׁשְ הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא: ן הֹוׁשַ ָמרּו. ּכֵ ּוְתחּוִמים ׁשָ
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מֹור  ְוׁשָ ָזכֹור  ִעְנַין  ְרִביִעי.  ִדּבּור  ּבְ ְמעּו  ָהׁשְ ִסיַני  ְעּתָ  הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא: ן הֹוׁשַ ִביִעי. ּכֵ ׁש ׁשְ ְלַקּדֵ

ת  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ ּה  ִרְדּתָ ַעד  ָצרּו  ף.  ְלַהּקֵ ַבע  ׁשֶ ְיִריחֹו  דּו  ּקְ ּפֻ ְעּתָ  הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא: ן הֹוׁשַ ף. ּכֵ ְלַתּקֵ

ְבָעה  ָחְגָגם ׁשִ ֵבית עֹוָלִמים. ִרּצּוָך ּבְ ְעּתָ קֶֹהֶלת ְוַעּמֹו ּבְ הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא: בבנין מקדש שלמה, עם ישראל  ן הֹוׁשַ ְבָעה ָיִמים. ּכֵ ְוׁשִ

ביום  ולמרות שלא צמו  חגגו שבועיים את הקמת המקדש, 
הכיפורים נמחל להם עוון זה.

ָחג  ּבֶ ָקְרָאם  ּבְ ּתֹוָרְתָך  ְלִפְדיֹום.  גֹוָלה  עֹוֵלי  ִבים  ׁשָ ְעּתָ  הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא: בבית המקדש השני קראו בתורה בחג  ן הֹוׁשַ יֹום יֹום. ּכֵ

הסוכות.

ל  ּכָ לּוָלב  נֹוְטִלין  ׁש.  ַהְמֻחּדָ ִני  ׁשֵ ִבְנַין  ּבְ ֶחיָך  ּמְ ְמׂשַ ְעּתָ  הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא: ן הֹוׁשַ ׁש. ּכֵ ִמְקּדָ ְבָעה ּבַ ׁשִ

ּיֹות מֹוָצא ִליסֹוד  ת ַמְדִחים. ֻמְרּבִ ּבָ ְעּתָ ִחּבּוט ֲעָרָבה ׁשַ הֹוׁשַ ּכְ

בהושענא  ערבות  חיבוט  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ן  ּכֵ יִחים.  ַמּנִ ַח  ִמְזּבֵ

לשים  גבוהות  ערבות  ממוצא  ומביאים  שבת,  דוחה  רבה 
מסביב למזבח.

ְפִטיָרָתן  ּבִ ִסים.  ְמַעּלְ ּוְגבֹוהֹות  ַוֲארּוכֹות  ַרּכֹות  ּבְ ְעּתָ  הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא: הערבות היו גבוהות  ן הֹוׁשַ ִסים. ּכֵ ַח ְמַקּלְ יֹוִפי ְלָך ִמְזּבֵ
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ובסוף  ישראל,  לבב  את  משמח  היה  וזה  המזבח,  מעל 
התפילה היו אומרים שאותו תוכן דבקות החי במזבח, מופיע 

מכח הערבות גם ביופי החיצוני.

נּו ָאנּו ְלָיּה ְוֵעיֵנינּו  ּלָ ים. ּכֻ ּנִ ְעּתָ מֹוִדים ּוְמַיֲחִלים ְולֹא ְמׁשַ הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא: ן הֹוׁשַ ְלָיּה ׁשֹוִנים. ּכֵ

ָוהֹו  ֲאִני  רֹוְנִנים  ַרֲעָנָנה.  ּבְ סֹוְבִבים  ַמֲחָצֶביָך  ֶיֶקב  ְעּתָ  הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא: המזבח נמשל ליקב המגלה את  ן הֹוׁשַ א. ּכֵ יָעה ּנָ הֹוׁשִ

האהבה הסודית בינינו לרבש"ע, את המזבח אנו סובבים עם 
ערבות טריות, ואומרים אני והו הושיעה נא.

פּול  ת ּכָ ּבָ ן ׁשַ ְמנּוָחה. ָקְרּבַ ְרִתים ּבִ ְעּתָ ֵחיל ְזִריִזים ְמׁשָ הֹוׁשַ ּכְ

מקריבים  הזריזים  הכהנים  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ן  ּכֵ ּוִמְנָחה.  עֹוָלה 

קרבנות שבת.

יר  ׁשִ ִמְזמֹור  אֹוְמִרים  ת.  ְלַהְרּבָ ּדּוָכָנם  ַעל  ְלִוֶּיָך  ְעּתָ  הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא: ן הֹוׁשַ ת. ּכֵ ּבָ ַ ְליֹום ַהּשׁ

ּוְרֵצם  עּון.  ַעׁשְ ּתַ ִיׁשְ ִמיד  ּתָ ִמְצוֶׂתיָך  ּבְ ִנחּוֶמיָך  ְעּתָ  הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא: ן הֹוׁשַ עּון. ּכֵ ׁשֵ ׁשּוָבה ָוַנַחת ִיּוָ ְוַהֲחִליֵצם ּבְ

ָאֳהֵלי  בּות  ׁשְ יב  ְוָתׁשִ ׁשּוב  ּתָ ַיֲעקֹב.  ְבֵטי  ׁשִ בּות  ׁשְ ְעּתָ  הֹוׁשַ ּכְ

א: יָעה ּנָ ַיֲעקֹב ְוהֹוׁשִ
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עֹות.  ְלמֹוׁשָ ֵאל  ְיׁשּועֹות  ְוחֹוֵכי  ִמְצוֹת  ׁשֹוְמֵרי  ְעּתָ  הֹוׁשַ ּכְ

א: יָעה ּנָ ְוהֹוׁשִ

א: יָעה ּנָ ֲאִני ָוהֹו הֹוׁשִ

ֵאם  ְוַנּשְׂ ּוְרֵעם  ַנֲחָלֶתָך  ֶאת  ּוָבֵרְך  ָך  ַעּמֶ ֶאת  יָעה  הֹוׁשִ
ְיהָֹוה  ִלְפֵני  י  ְנּתִ ִהְתַחּנַ ר  ֲאׁשֶ ה  ֵאּלֶ ָבַרי  ּדְ ְוִיְהיּו  ָהעֹוָלם:  ַעד 

ט ַעְבּדֹו  ּפַ ְקרֹוִבים ֶאל ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו יֹוָמם ָוָלְיָלה ַלֲעׂשֹות ִמׁשְ

י  ַעּמֵ ל  ּכָ ַעת  ּדַ ְלַמַען  יֹומֹו:  ּבְ יֹום  ַבר  ּדְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעּמֹו  ט  ּפַ ּוִמׁשְ

י ְיהָֹוה הּוא ָהֱאלִֹהים ֵאין עֹוד: ָהָאֶרץ ּכִ
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הושענות להושענא רבא

דיבור  זהו   – ההיקף  מתוך  מתפרצת  נא  הושע  תפילת 
התפילה  כל  ולכן  הנשמה  של  העומקים  מעומק  הנובע 
פנימיות הגאולה הנפעלת  גבוה. הישועה היא  צורך  היא 
במלואה על ידי רבונו של עולם, ואנו מתפללים שגאולה 
בכל  ולהתגלות  להופיע  האלוקי  הרצון  מצד  תבוא  זו 
העולם. הבקשה מופיעה בכפל, מתגלה בדעת ומתוך כך 

בהרגשת החיים.
— •• —

ע ָנא: ראשיתה של הישועה  ע ָנא ְלַמַעְנָך ֱאלֵֹהינּו הֹוׁשַ הֹוׁשַ

באה מתוך המפגש עם בעל הכוחות כולם, היוצר יחס כללי 
ואנו  כולה.  כל  את  וממלא  מקיף  באופן  המציאות  כל  אל 

מבקשים הושענא נא, עתה ממש.

להתרומם  צריכים  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ּבֹוְרֵאנּו  ְלַמַעְנָך  ָנא  ע  הֹוׁשַ

כל  אל  באה  הישועה   – האיכותיות  אל  הכמותיות  מתוך 
המציאות מתוך המפגש עם הבורא, בעל היכולת הרצונית 
הבלתי מוגבלת, שממקורה של רצוניות זו הוא מחדש תמיד 

את המציאות, 'ותחדש פני אדמה'.

מתגלה  הישועה  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ּגֹוֲאֵלנּו  ְלַמַעְנָך  ָנא  ע  הֹוׁשַ

השחת  מעומק  הגואלות  החיצוניות  בהופעות  בגאולה, 
והחסרון לחידוש כל רבדי החיים.
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ודורש  ָנא: הקב"ה תובע  ע  הֹוׁשַ נּו  ּדֹוְרׁשֵ ְלַמַעְנָך  ָנא  ע  הֹוׁשַ

מאיתנו, כדי שדרישה זו מהמציאות תוכל להתמלא זקוקים 
דורש  גם  הוא  מאיתנו,  דורש  רק  לא  הקב"ה  לישועה.  אנו 
'ד'  את  לגלות  כולה  מהמציאות  האלוקית  התביעה  אותנו, 

אלקי ישראל' דייקא כמלך.

ההקפה הראשונה – חסד לאברהם. הקפה עליונה, הבאה 
מכח הצפיה העליונה, החובקת את כל המציאות מראשית 
ועד אחרית, הרואה את המקוריות העליונה שבמציאות. 
אברהם  של  העליון  החסד  זכות  הישועה.  מקור  זהו 
ממשיכה ממקור זה פקודת ישועה והמיית רחמים משמי 

שמים אלה.

ָנא: האמת האלוקית  ע  הֹוׁשַ ְך .  ֲאִמּתָ ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

אותה  והופכת  המציאות  כל  את  המאחדת  האיכות  היא 
להיות תוכן חי אחד. מכח החסד הגדול המתפשט ללא גבול, 
ממקור אב המון גויים, מופיעה הישועה הפנימית המסוגלת 
לחשוף את האחדות גם במקומות הנראים חלילה כמפורדים.

הופעת  היא  הברית  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ְבִריָתְך .  ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

מתוך  במציאות  להופיען  כדי  העליונות,  המגמות  כל  ריכוז 
חופש  מתוך  דווקא  שבהן.  וההתאמה  הטבעיות  בטחון 
החסד המגלה את עומק האידיאליות שבמציאות, מתבלטת 
הברית בתור הטבעה במציאות של טבע קודש המגלה את 

התאמתה של המציאות לתוכן זה.
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ניתן  ולכן  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ְך .  ְוִתְפַאְרּתָ ְדָלְך  ּגָ ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

לתבוע את הגודל באופן שכל פרט ישקף את השתכללותו 
המתמדת מתוך קישורו המתמיד למקור המעיין האינסופי. 
גודל זה מתגלה בריבוי פארות וענפים, המביעים את התוכן 
הפנימי של האחדות, שאינו נשאר קפוא במקום אחד, אלא 

הולך ועולה תדיר ממדרגה למדרגה.

ישראל  אם  רק  שהלא  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ָתְך .  ּדָ ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

קיימים יש גילוי לתורה ומצוותיה. ומתוך כך יש מקום לדתך, 
להנהגתך את העולם.

האלוקית  ההנהגה  ָנא:  ע  הֹוׁשַ הֹוָדְך .  ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

מטה  מטה  לירד  המסוגלת  הסגולית,  בצורתה  מופיעה 
נובעת  זו  עליונה  מגמה  ועלומים.  גנוזים  אורות  ולחשוף 
מנת  על  לישועה,  צריכה  זו  ויכולת  הישועה,  מפנימיות 

שתתגלה ותשפיע ממקור חביונה.

ע ָנא: סגולה זו מתרכזת בבית  ע ָנא ְלַמַען ִועּוָדְך . הֹוׁשַ הֹוׁשַ

את  מגלה  הישועה  המקדש.  בבית  רבש"ע,  עם  שלנו  הועד 
הנקודה המרכזת את הסגולה ומכשירה אותה להופיע מתוך 

ההתייחדות שבהתוועדות.

נעוץ  הזו  הסגולה  מקור  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ִזְכָרְך .  ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

בזכרון המקיף את אור הסגולה כפי שהוא בראשיתו, טרם 
לירד  לסגולה  כח  הנותן  הוא  הזה  הזכרון  לעולם.  ירידתו 
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הגדול  הריכוז  מתוך  מזולל  יקר  להוציא  המוגבל,  לעולם 
שבבית המקדש. הזכרון הוא הכח המניע את בניין המקדש 
ואת התפשטות הסגולה לכל פינות החיים, גם אלה הנדמות 

כיותר אפילות.

ההופעה  היא  החסד  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ְך .  ַחְסּדָ ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

המתגברת על כל הכרחי המציאות, רצוניותה של המציאות 
הישועה  אין  בה  במציאות  נסתר  זה  וחסד  בחסד,  מתגלה 
מופיעה, ועל כן אנו מתפללים הושע נא למען הופעת החסד 
לאברהם, יומם יצווה ד' חסדו, החסד המלווה כל יום ויום וכל 

מידה ומידה ומגדיל אותה אל עומק הרצון.

ע ָנא: הטוב שלך, הטוב הגדול  ע ָנא ְלַמַען טּוָבְך . הֹוׁשַ הֹוׁשַ

פרטי  בין  הזמן,  פרטי  בין  הפרטים,  כל  מהכללת  העולה 
דרך  מופיע  זה  וטוב  בכללה,  המציאות  פרטי  בין  המקום, 

כנסת ישראל.

למעלה  הוא  היחוד  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ִיחּוָדְך .  ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

ובאשר  העולם,  תנועות  כל  של  המהות  הוא  מהאיחוד, 
יודע עד מה, ענפי החיים  ואין איתנו  ישועה רחקה מאיתנו 
ואנו  עליונה,  מגמה  לאותה  קשר  באין  ומתפשטים  הולכים 
החיים  גילויי  כל  ואת  החיים  פנימיות  את  להציל  מבקשים 

מתוך הופעת יחודך.
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ע ָנא: כבוד ד' הוא העילוי שכל  בֹוָדְך . הֹוׁשַ ע ָנא ְלַמַען ּכְ הֹוׁשַ

בין הכבוד המתגלה  פרטי החיים חשים בפניה אל מקורם, 
כמניע את המציאות בין הכבוד מצד עצמו העומד למעלה 
זה  כבוד  לגדול.  תמיד  ממנה  והתובע  המציאות  ערכי  מכל 
תופיע  היחוד  הופעת  שמתוך  מבקשים  ואנו  בגלות,  נעלם 

השלמות העליונה הממלאה שגב את כל פרטי החיים.

ד',  לימודי  בניך  כל  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ִלּמּוָדְך .  ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

דתך  ומוציאי  תורתך  לומדי  גם  שהם  שבפועל,  ישראל  עם 
יתפשט  בכבוד  המופיע  שהיחוד  מבקשים  ואנו  הפועל.  אל 
ויתגלה בכל פרט ופרט מהוויה המרוכזת בישראל ומתגלה 

בכל יחיד ויחיד ממנה.

היחוד,  מסקנת  זו  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ַמְלכּוָתְך .  ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

החיים  גילוי  כל  את  המרכז  הכח  בתור  המלכות  התגלות 
נותן להם את ערכם בתור גילוי של עצמיות חפץ ד' בעולם.

ע ָנא: ומלכות זו מתגלה כעילוי  ע ָנא ְלַמַען ִנְצָחְך . הֹוׁשַ הֹוׁשַ

העולם לנצח נצחים, באופן שאינו רק מתמיד אלא מתארך 
ומתגבה תמיד.

הנצחיות  מקור  ָנא:  ע  הֹוׁשַ סֹוָדְך .  ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

שבמציאות הלא היא מידת החסד העליון, סוד זה המתגלה 
בעצות מרחוק, יופיע ביושר ולא בצורה מסובכת כל כך, בעת 

הופעת הישועה.
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מתגלה  זה  עליון  סוד  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ֻעָזְך .  ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

במציאות בעוז וגבורה לפתח ולרומם אותה, דרשו ד' ועוזו.

ע ָנא: הפאר הוא ההיקף היותר  ֵאָרְך . הֹוׁשַ ע ָנא ְלַמַען ּפְ הֹוׁשַ

מגמה  אותה  מתוך  נובע  העוז  התפארת,  את  המכונן  שלם 
את  המבהיק  החיים  היקף  מתוך  המציאות  את  המפריחה 

הכל מראשית ועד אחרית.

מתגלה  זה  פאר  אך  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ִצְדָקָתְך .  ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

אל  שיתאים  עד  פרט  אף  לזנוח  בלא  המדוד,  בצדק 
הגודל הנכמס.

ע ָנא: מקורו של פאר זה היא  ָתְך . הֹוׁשַ ָ ע ָנא ְלַמַען ְקֻדּשׁ הֹוׁשַ

הקדושה, המגלה כי האהבה העצמית של כל פרט, כל כולה 
כן  עצמו,  את  יותר  שיגביר  וככל  להכל,  שייכותו  גילוי  היא 

הטוב שבו יתפשט על הכל.

להופיע  כדי  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ים .  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

קדושה עליונה זו שיתף הקב"ה רחמים בדין, להופיע בצורה 
ורחמים  להתרומם,  המציאות  יכולת  כפי  ומדודה,  קצובה 
כי על רחמיך הרבים  אלה רבים הם, מתפשטים לאין חקר, 

אנו בטוחים.

כנסת  היא  השכינה  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ִכיָנָתְך .  ׁשְ ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

ישראל, היא הופעת מלכות ד' בעולם, האיחוד של עם ישראל 
לדורותיו זוהי השכינה ההופכת אותנו לחטיבה אחת בעולם.
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ע ָנא: ומכח זה 'עם זו יצרתי  ָתְך . הֹוׁשַ ִהּלָ ע ָנא ְלַמַען ּתְ הֹוׁשַ

לי תהילתי יספרו', היכולת לשפוך אור גם במקומות הנראים 
ויותר  יותר  מופיעה  זו  יכולת  ד',  שם  את  ולגלות  מרוחקים 

ככל שמתגלה יותר אור הישועה.

נבנה  כולו  העולם  ֶנה:  ִיּבָ ֶחֶסד  עֹוָלם  י  ָאַמְרּתִ י  ּכִ
בחסד, כלומר ראיית העולם כולו כאחד בא על ידי הבחירה 
החופשית המגלה את התאחדותה העצמית עם אור חפץ ד'.

רחמנא אידכר לן זכותיה דאברהם רחימא: מכח בקשות 

פנימיות אלה אנו מעלים את זכרון האבות הקדושים וזכותם. 
האלוקית  האהבה  ומידת  אוהבי,  אברהם  רחימא,  אברהם 
המתגלה באהבה של אברהם לרבש"ע ולכל ברואיו הולכת 

ומתעוררת ומעוררת המיית רחמים ופקידת ישועה.

— •• —

האלוקי  החסד  הופעת   – יצחק  גבורת  השניה  ההקפה 
כולה  המציאות  כי  והאמון  הגנוזים,  הרחמים  ממקור 
ראויה, מותאמת ומכוונת לגודל חופשי זה. בית המקדש 
ואש  וארץ,  שמים  שבין  ההתאמה  את  מגלה  בהופעתו 
המוחלט  הצמאון  עומק  את  מגלה  בו  היוקדת  התמיד 
מסירות  מתכוננת  שמכאן  דמלכא  בגופא  לאישתאבא 

נפשנו הנמשכת מהעקידה.
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הישועה  תנועת  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ִתָּיה  ׁשְ ֶאֶבן  ָנא  ע  הֹוׁשַ

הפנימית מתגלה בריכוזה במרכז היסודי של בית המקדש, 
אבן השתיה שממנה הושתת העולם, כלומר מיסוד שקיקה 

עליונה זו שבבית המקדש נבנה העולם כולו.

המקדש  בית  אמנם  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ִחיָרה .  ַהּבְ ית  ּבֵ ָנא  ע  הֹוׁשַ

הבחירה  את  הוא  מופיע  עולם,  ערכי  מכל  למעלה  עומד 
השורש  היא  זו  ובחירה  מועקה,  מכל  החופשית  האלוקית 

של הישועה שאנו מתחננים לגילויה.

ע ָנא: ממרחקים נתגלתה נקודה  ע ָנא ּגֹוֶרן ָאְרָנן . הֹוׁשַ הֹוׁשַ

של  הפנימית  השקיקה  את  מקום  בערך  המבטאת  זו  גנוזה 
כל האנושות לדבקות אלוקית, ועצת ד' העליונה גנזה חביון 
נקודת קדש זו דווקא בנחלת זרים, ובעילויה והחזרתה למקור 
ישראל מעלה היא בדרכה את כל ניצוצות הקדש הפזורים, 
מקשרת את המיית הכל לישראל עד כדי התכוננות הר בית 

ד' לגילוי הדבקות החבויה בכל, ונהרו אליו כל גויים.

מתבררת  כך  מתוך  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ַהּמּוְצָנע .  ִביר  ּדְ ָנא  ע  הֹוׁשַ

ההנהגה הפנימית, דביר מלשון 'דבר', מנהיג, החבוי בפנימיות 
קדש הקדשים המעלה את כל העולם כולו לקדש עליון.

זו  ָנא: מקור הנהגה פנימית  ע  הֹוׁשַ ַהּמֹוִרָּיה .  ַהר  ָנא  ע  הֹוׁשַ

בעקידת  שהתגלתה  ישראל  כנסת  של  הנפש  מסירות  היא 
בחיי  כולו  הספון  וחדווה,  אורה  המלא  זה  במקום  יצחק, 

נשמות ואור צחצחות.
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ע ָנא: מסירות הנפש שבעקידה,  ע ָנא ְוַהר ֵיָרֶאה . הֹוׁשַ הֹוׁשַ

לד',  רק  ונראית  וגלויה  הגנוזה,  הלב  בהמיית  בכח,  נשארה 
מטביעה  עליונה  כה  בצורה  הנשמה  עילוי  הופעת  אמנם 
הנבואה  כשרון  ואת  זכורך',  כל  'יראה  של  היכולת  את  בנו 

ורוח הקדש.

ע ָנא: מעון ריכוז התפארת,  ָך . הֹוׁשַ ְפַאְרּתֶ ע ָנא ְזבּול ּתִ הֹוׁשַ

שרשו בשמים, בביהמ"ק של מעלה שמיכאל עומד ומקריב 
שם נשמותיהם של ישראל, ואנו מבקשים גילוי תוכן פנימי זה 

במציאות, בקביעות ובמלאות.

המתגלה  ישראל  מלכות  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ָדִוד .  ָחָנה  ָנא  ע  הֹוׁשַ

מישראל,  ואחד  אחד  כל  ערך  המגלה  הכללית,  דוד  בנפש 
לגילוי  מרום  משמי  המקדש  הופעת  את  המייסדת  היא 

מבהיק במציאות.

ע ָנא: הטוב העליון המלבן את  ָבנֹון . הֹוׁשַ ע ָנא טֹוב ַהּלְ הֹוׁשַ

עוונותיהם של ישראל, ומגלה את ערכם השלם ש'כולך יפה 
רעייתי ומום אין בך'. טוב עליון זה הוא המאפשר את הופעת 

הישועה, ומבט עליון זה מתגלה מכח הישועה.

ע ָנא: כל המגמות  ל ָהָאֶרץ . הֹוׁשַ ע ָנא ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ּכָ הֹוׁשַ

ביופי כלפי  גם  הפנימיות המובעות בבית המקדש מופיעות 
החוץ. רק הנוף, החלק הגלוי של בית המקדש מתגלה, והוא 
בעילוי  הארץ  כל  את  משיש  זה  יופי  ויופי,  שלמות  מלא 

המציאות והשבתה למקורה.
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ע ָנא: אך לא רק הנוף שלה יפה,  ִליַלת יֹוִפי . הֹוׁשַ ע ָנא ּכְ הֹוׁשַ

יופי שבעולם, ככלה כלולה  היא כוללת בחובה כל שאיפת 
מכל היופי שבעולם.

רק  אינו  הזה  היופי  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ֶדק .  ַהּצֶ ִליַנת  ָנא  ע  הֹוׁשַ

השוכנת  המוסרית  המגמה  לעומק  ביטוי  אלא  אסתטי 
צדק.  עשיית  מתוך  רק  יום  כל  בגמר  ללון  שהלכו  בישראל 
דרך  מופיע  צדקתך'  'למען  התפללנו  עליו  האלוקי  הצדק 

התביעות המוסריות של כנסת ישראל וחכמיה.

כנגד  המכוון  המקום  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ָך .  ְבּתֶ ְלׁשִ ָמכֹון  ָנא  ע  הֹוׁשַ

המופיע  ד'  חפץ  כל  את  לתוכו  מרכז  מעלה,  של  ביהמ"ק 
של  הפנימית  ההתאמה  חשיפת  מתוך  ובקביעות  בישיבה 

המציאות לחפץ זה.

הדבקות  חיי  כשמתגלים  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ֲאָנן .  ׁשַ ָנֶוה  ָנא  ע  הֹוׁשַ

ושאננות  בטחון  שואבים  אנו  הרי  וקבוע  ישר  באופן  שלנו 
בכל מרחבי ארצנו.

מקור  המקדש,  בית  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ֵלם .  ׁשָ ת  ֻסּכַ ָנא  ע  הֹוׁשַ

החידוש שבמציאות, היוצר עראיות קבועה מחמת התנועה 
המתמדת של החידוש המופיעה בלא הפסק ברק אחר ברק, 

'ויהי בשלם סכו ומעונתו בציון',

יוצרת  לרגל  העליה  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ָבִטים .  ׁשְ ֲעִלַּית  ָנא  ע  הֹוׁשַ

כל  בחיי  המתגלה  כולה,  במציאות  העילוי  תנועת  את 
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שבט מישראל. ועילוי קבוע זו מתחדש תדיר מכח החידוש 
המתמיד שבבית המקדש. את מקור תנועת התעלות זו אנו 

מבקשים לחדש ולעורר מכח הופעת הישועה.

להופיע  אנו  מבקשים  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ִיְקַרת .  ַנת  ּפִ ָנא  ע  הֹוׁשַ

הפינה  מכח  המופיע  הישועה  תוכן  גילוי  את  במציאות 
העליונה המרכזת את כל פינות העולם בתפילת הלב אליה, 
יקרה  נקודה  אותה  מתוך  העולם  פינות  כל  ערך  המגלה 

מפנינים, המתגלה בלימוד התורה.

הנקודה  היא  ציון  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ַהְמֻצֶּיֶנת .  ִצּיֹון  ָנא  ע  הֹוׁשַ

הפנימית של כנסת ישראל, הקשורה לרצון העליון. מופיעה 
אחת.  כינוס  לנקודת  הקודש  מגמות  כל  את  כמרכזת  היא 
נקודת כינוס זו מגלה את החפץ הפנימי של כל מגמות אלה 
מתגלה  המצוינת  ציון  המציאות.  את  ולרומם  להתגלות 
בפועל בשערים המצוינים בהלכה, בדקדוק כל פרטי החיים 
שבתוכם מופיעות כל המגמות העליונות. ונקודה פנימית זו 

הושע נא.

ציון  של  מתוכה  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ים .  ָדׁשִ ַהּקֳ קֶֹדׁש  ָנא  ע  הֹוׁשַ

תתגלה מגמת קדש הקדשים המעלה את כל החול וחושפת 
בתוכו את הקודש העליון הגנוז.

של  הפנימית  המגמה  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ַאֲהָבה .  ָרצּוף  ָנא  ע  הֹוׁשַ

בית המקדש– השפעת אש האהבה לכל. אהבה זו, שחופש 
מחיה אותה, היא הפנים של הקודש המעלה כל.
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ע ָנא: בבית המקדש מתגלה  בֹוֶדָך . הֹוׁשַ ִכיַנת ּכְ ע ָנא ׁשְ הֹוׁשַ

עליונה  בצורה  שכינתך'  'למען  התפללנו  עליה  השכינה 
הופעת  וזו  הגבלה  ללא  ומרחיב  מקיף  נעם  מלאת  ורחבה 

כבודו העליון.

והגובה  הריכוז  עיקר  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ּיֹות .  ְלּפִ ּתַ ל  ּתֵ ָנא  ע  הֹוׁשַ

בעקבותיו,  הבא  ובדיבור  בתודעה  מצוי  המקדש  בית  של 
פיות  שכל  תל  העליונות,  המגמות  עושר  את  בחיים  ומגלם 

פונים אליו.

ְיִמיֶנָך:  רּום  ּתָ ָיְדָך  עֹז  ּתָ בּוָרה  ּגְ ִעם  ְזרֹוַע  ְלָך 
והיא  נשלמה,  טרם  אך  שהתחילה  פעולה  על  מורה  הזרוע 
מופיעה ומתגלה מכח הגבורה המחוללת אותה במציאות. 
החסד,  הימין,  כן  היד,  בעוז  בפועל  מתגלה  שהגבורה  ככל 
הולך ומתעלה, אינו מוגבל לכילוי הרשע אלא לעילוי הטוב.

מסירות  עקידתא  דיצחק  זכותיה  לן  אידכר  רחמנא 

הפנימי  בעולם  ממש  בפועל  היא  נמצאת  שבכח,  העקידה 
ואפרו של יצחק הצבור ומונח לפניו ית', ממשיך חיים ממקור 

חיי החיים, לעולם, להעלותו , לשגבו ולרוממו.

— •• —

הקפה שלישית – תפארת יעקב ממשיכה את החסד מתוך 
הופעת האחדות אשר במציאות, המותאמת ומכוונת כלפי 

מעלה. אנו מבקשים את ישועת ישראל למענך.
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ָנא: הושע נא כנסת  ע  הֹוׁשַ אֹום ֲאִני חֹוָמה .  ָנא  ע  הֹוׁשַ

שכל  עד  אמונתה,  בגודל  בצורה  כחומה  העומדת  ישראל 
רוחות שבעולם אינם מזיזים אותה.

עולה  האמונה  הופעת  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ה .  ַחּמָ ּכַ ָרה  ּבָ ָנא  ע  הֹוׁשַ

מתוך הבהירות העליונה המקיפה כל של 'אין נסתר מחמתו'.

הנותנת  היא  זו  אמונה  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ְוסּוָרה .  ּגֹוָלה  ָנא  ע  הֹוׁשַ

גלות  וטלטולי  ייסורי  בכל  לעמוד  הגבורה  את  לנו 
ולקבלם באהבה.

לב  יש  לתמר  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ְלָתָמר .  ְמָתה  ּדָ ָנא  ע  הֹוׁשַ

החיים  כוחות  ריכוז  הוא  התמר  שבשמים.  לאבינו  אחד 
בנקודת האמונה.

הוא  זה  כוחות  ריכוז  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ָעֶליָך .  ַהֲהרּוָגה  ָנא  ע  הֹוׁשַ

הנותן את הכח והתוקף למסור את הנפש למען שמו.

ע ָנא: מסירות נפש זו  צֹאן ִטְבָחה . הֹוׁשַ ֶבת ּכְ ע ָנא ְוֶנֱחׁשֶ הֹוׁשַ

מגלה את הקשר לרועה העדר הדואג לכל צאנו.

ישועה  כמה  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ַמְכִעיֶסיָה .  ין  ּבֵ ְזרּוָיה  ָנא  ע  הֹוׁשַ

צריכים אנו על מנת לקבץ את הפזורים שנזרו לכל המקומות, 
מאבדת  אינה  זה  ועם  מכעיסיה,  בין  פזורה  ישראל  וכנסת 

את אמונתה.
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ישראל  כנסת  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ְך.  ּבָ ּוְדבּוָקה  ֲחבּוָקה  ָנא  ע  הֹוׁשַ

הישועה  צדדי  כל  את  מקבלת  זה  חיבוק  ומכח  חבוקה, 
ומגבירה  יוצרנו  בדמות  להיות  אותנו  המעלה  האלוקית 

בתוכנו את הדבקות בו ית'.

מתגלה  זו  דבקות  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ְך .  ֻעּלָ טֹוֶעֶנת  ָנא  ע  הֹוׁשַ

שאינו  לגודל  היחס  את  להביע  כדי  עול  לקבל  במוכנות 
נתפס בהכרה, גודל המוליך אותנו בצעדים מדודים להגדלת 
ההתאמה בכל החיים 'לשעבר תורה נתתי לכם, לעתיד חיים 

אני נותן לכם'.

ָנא: כל מהותה של כנסת  ע  הֹוׁשַ ְלַיֲחָדְך .  ְיִחיָדה  ָנא  ע  הֹוׁשַ

היחוד  סוד  של  עליון  היותר  ההיקף  הופעת  היא  ישראל 
בעולם כולו.

היא  מקבלת  ולכן  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ַבּגֹוָלה .  ה  בּוׁשָ ּכְ ָנא  ע  הֹוׁשַ

לכבוש  היא  שנאלצת  אע"פ  גלות,  עול  את  ישראל  כנסת 
והעלות  לטהר  כדי  העדינות,  ושאיפותיה  כוחותיה  כל  את 

את כל עימה.

מופיעה  זו  מסירות  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ִיְרָאָתְך .  לֹוֶמֶדת  ָנא  ע  הֹוׁשַ

בלימוד התורה, המתקיימת רק במי שממית עצמו, ומעלה 
את ערך חייו לשאוב תדיר מחיי החיים.

כנסת  שסובלת  אע"פ  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ֶלִחי .  ְמרּוַטת  ָנא  ע  הֹוׁשַ

והפסקת  הלחי  מריטת  כדמות  נוראות  השפלות  ישראל 
השפעות הרחמים העליונות, עם כל זה היא אחוזה באמונתך.
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'גוי נתתי למכים', לא  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ים .  ְלַמּכִ ְנתּוָנה  ָנא  ע  הֹוׁשַ

רק הפנים והתודעה נפגמים במריטת הלחי, אלא גם החיים 
בכל  כנסת  עומדת  זה  כל  ועם  נשברים,  הגוף  חיי  הגלויים, 

תוקף על אמונתה.

ע ָנא: וכל הזמן מכוונת היא  ע ָנא סֹוֶבֶלת ִסְבָלְך . הֹוׁשַ הֹוׁשַ

לצער של מעלה, שעל צער השכינה אנו מתפללים הושענא.

ע ָנא: ההתכווננות כלפי מעלה,  ע ָנא ֲעִנָּיה ֹסֲעָרה . הֹוׁשַ הֹוׁשַ

עניים  אנו  חוץ  שכלפי  למרות  שלנו  הקביעות  נקודת  היא 
ונתונים לסערות המציאות. הושיענו כדי שנוכל להביע בגלוי 

את אותה התכווננות.

ע ָנא: ה'בכח' של עם ישראל  דּוַית טֹוִבָּיה . הֹוׁשַ ע ָנא ּפְ הֹוׁשַ

וטוב  שמו.  טוביה  משה,  ביד  מצרים  מיד  בפדייתנו  התגלה 
מוחלט זה מפעם בנו תדיר והוא הדוחף אותנו לבקש ישועה.

ע ָנא: 'כבקרת רועה עדרו', אנו  ים . הֹוׁשַ ע ָנא צֹאן ָקָדׁשִ הֹוׁשַ

צאנך, ואתה רוענו ומגדלנו ומכשירנו לבוא הישועה.

ע ָנא: צאן זה מופיע כחטיבה  ע ָנא ְקִהּלֹות ַיֲעקֹב . הֹוׁשַ הֹוׁשַ

אחת בארץ, נקהלים ומתאחדים.

בארץ  זו  ואחדות  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ֶמָך .  ׁשְ ּבִ ְרׁשּוִמים  ָנא  ע  הֹוׁשַ

מגלה את אחדות ד', עד ששמנו קראת בשמך.
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ע ָנא: אך פער זה בין פנימיות החיים  ע ָנא ׁשֹוֲאִגים הֹוׁשַ הֹוׁשַ

לגילויים החיצוניים, היוצר כל כך הרבה סיבוכים, גורם לכך 
התוכן  התפרצות  מתוך  שאגה,  מתוך  תהיה  שתפילתנו 
הפנימי, הרחבת קירות הלב ותביעה לאיחוד בין פנים לחוץ.

נובעת  תפילתנו  כל  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ָעֶליָך .  מּוִכים  ּתְ ָנא  ע  הֹוׁשַ

ממה שאנו שואבים כל בטחוננו ממך. הושע נא.

אמת  ְלַאְבָרָהם:  ֶחֶסד  ְלַיֲעקֹב  ֱאֶמת  ן  ּתֵ ּתִ
האחדותיות שבמציאות שהיא סגולת יעקב, נמשכת ממקור 

שפע החסדים הקדמוניים העליונים.

רחמנא אידכר לן זכותיה דיעקב שלימתא שלמות הצורה 

הכח  האבות  בחיר  יעקב  מתוך  מופיע  ליוצרה  והתדמותה 
שלמות  את  המגלה  לדורותיה,  ישראל  כנסת  של  הפנימי 
כולו  זרעו  כל  וממילא  פגם  ללא  שלמה  שהיתה  במיטתו 

טהור ונקי מפגם.

— •• —

חסדים  ממשיך  הנאמן,  הרועה  משה   – שלישית  הקפה 
יחד  המאוחדים  ובחול  בקדש  אותנו  לָחיות  ממקורם, 
והנהרת  העולם  עילוי  שאיפות  של  הבעה  צורות  כשתי 

חפץ אל בעולם.
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ע ָנא: אדון הישועות, רק  יַע הֹוׁשַ ע ָנא ָאדֹון ַהּמֹוׁשִ הֹוׁשַ

הוא יכול להופיע את הישועה מכח אדנותו ומלכותו בעולם

הדבקות  ממקור  ָנא:  ע  הֹוׁשַ יַע  ְלהֹוׁשִ ֵאין  ָך  ְלּתְ ּבִ ָנא  ע  הֹוׁשַ

פניך  אין  'אם  מידותיו,  אל  ולא  אליו  פונים  אנו  העליונה 
הולכים אל תעלנו מזה'.

את  להופיע  כדי  ָנא:  ע  הֹוׁשַ יַע .  ְלהֹוׁשִ ְוַרב  ּבֹור  ּגִ ָנא  ע  הֹוׁשַ

של  גבורה  של  להופעתה  אנו  נזקקים  ממקורה  הישועה 
מעלה, שאין מעצור בידה לגלות הישועה.

ע ָנא: וכדי שנהיה ראויים  יַע . הֹוׁשַ ּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוׁשִ ע ָנא ּדַ הֹוׁשַ

ומסוגלים לחיות על פי קנה המידה של כח גבורה העליונה, 
היא  זו  וענווה  חיינו',  ומה  אנו  'מה  כי  דלות  מתמלאים  אנו 

בבת אחת משמחת אותנו ואשרינו מה טוב חלקנו.

הישועה  של  הפנים  ָנא:  ע  הֹוׁשַ יַע .  ַהּמֹוׁשִ ָהֵאל  ָנא  ע  הֹוׁשַ

האלוקית,  האהבה  מלאת  גבולית  הבלתי  היכולת  היא 
המופיעה לא רק את ה'בפועל' האדנותי, אלא ממשיכה מכח 
המציאות  את  המרחיב  העליון,  הנעם  את  העליונה  הענווה 

ברוב עדינות וחיים.

של  עליונות  אותה  ָנא:  ע  הֹוׁשַ יַע .  ּומֹוׁשִ יל  ּוַמּצִ ָנא  ע  הֹוׁשַ

יורדת  אלא  פנימית  בהארה  רק  מסתפקת  אינה  ישועה 
ומציק.  צר  מכל  בחיים  בגילוייה  ישראל  כנסת  את  להציל 
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אנו  מבקשים  ולכן  הארוכה,  בישועה  הוא  מקורה  זו  הצלה 
להרחיב הישועה, לגלות את הצד העליון שלה.

אנו  מבקשים  ָנא:  ע  הֹוׁשַ יַע .  ּתֹוׁשִ זֹוֲעֶקיָך  ָנא  ע  הֹוׁשַ

שהישועה תיגלה בתור מילוי הבקשות שבתפילתנו.

סבלנות,  מלאי  אנו  ָנא:  ע  הֹוׁשַ יַע .  הֹוׁשִ חֹוֶכיָך  ָנא  ע  הֹוׁשַ

עמוקה  שייכות  אותה  כי  הושיענו  ולכן  לך,  אך  מחכים 
הנובעת מצפיית העתיד חיה בתוכנו בפועל.

ָנא: צאנך מתגלה בתור  ע  הֹוׁשַ יַע .  ּבִ ׂשְ ּתַ ְטָלֶאיָך  ָנא  ע  הֹוׁשַ

טלאים המוכרחים את צרכי הגוף לעצם קיומם, ודבקותנו בך 
מתגלה גם דרך חיי החול.

ע ָנא: ולכן אנו מבקשים שפע  יַע . הֹוׁשַ ּפִ ע ָנא ְיבּול ְלַהׁשְ הֹוׁשַ

של יבול כהבעת אהבתך אותנו ואמונך בנו.

ממד  את  ָנא:  ע  הֹוׁשַ יַע .  ְותֹוׁשִ א  ְדׁשֵ ּתַ יַח  ׂשִ ל  ּכָ ָנא  ע  הֹוׁשַ

הפריחה והגידול המתמיד שבמציאות, גידול הנראה כעיוור, 
אתה תושיע ותחשוף את החפץ הפנימי שבו, ותביא ברכה 
על העולם הגשמי ותגלה איכות חדשה רחבה לאין שיעור 

ממקור הברכה.

שממרום  ואע"פ  ָנא:  ע  הֹוׁשַ יַע .  ְרׁשִ ּתַ ל  ּבַ ְלֵגיא  ָנא  ע  הֹוׁשַ

גובה השגחתך כל הארץ כולה נשפלת למדרגת גיא, אתה 
אל תרשיע אותנו, אלא תגלה עומק זכותנו וכל גיא יינשא.
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ָנא: לא רק את  ע  הֹוׁשַ יַע .  ְותֹוׁשִ יק  ְמּתִ ּתַ ְמָגִדים  ָנא  ע  הֹוׁשַ

נטיית  את  גם  אלא  תושיע  הפיזי  לגידול  הנצרך  האוכל 
הרחבת החיים המתגלה בחפץ העונג המתוק, גם בו תגלה 

את מגמת פנימיות הישועה.

העליונה  השגחתך  ָנא:  ע  הֹוׁשַ יַע .  ְלַהּסִ יִאים  ְנׂשִ ָנא  ע  הֹוׁשַ

תופיע בגילוי כל פרט הנצרך לשם ההשפעה, שיבוא מכוחך 
הם  בו  למקום  העננים  את  תביא  ובזה  תיווך,  ללא  ממש 

אמורים להשפיע טובם.

ע ָנא: וכן את הרוחות אתה  ִעיִרים ְלָהִניַע . הֹוׁשַ ע ָנא ׂשְ הֹוׁשַ

עצמך תביא.

אל  העננים  ואת  ָנא:   ע  הֹוׁשַ ַהְמִניַע .  ִמּלְ ֲעָנִנים  ָנא  ע  הֹוׁשַ

ירדו  וממילא  המניעות  הסר  אלא  גשם,  מלהוריד  תמנע 
רק  העולם,  של  הטבעי  המצב  היא  ההשפעה  כי  הגשמים, 

צריך להסיר המסכים המונעים שפע זה מלהתגלות.

היד  פתיחת  ָנא:  ע  הֹוׁשַ יַע .  ּבִ ּוַמׂשְ ָיד  ּפֹוֵתַח  ָנא  ע  הֹוׁשַ

פנימיות  הוא  הרצוני,  ממקורו  השפע  הופעת  האלוקית, 
העליונה,  המחשבה  ממקור  הנובע  הגשמים,  הופעת  מהלך 

הנעוצה באור עולם הבא שנברא באות יו''ד.

הגופני  צמאוננו  כל  ָנא:  ע  הֹוׁשַ יַע .  ּבִ ׂשְ ּתַ ְצֵמֶאיָך  ָנא  ע  הֹוׁשַ

הוא ביטוי לצמאה לך נפשי כמה לך בשרי, וכל שפע גשמי 
הוא גילוי האהבה והדבקות.
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ע ָנא: ולכן בכל צורך גשמי  יַע . הֹוׁשַ ע ָנא קֹוְרֶאיָך ּתֹוׁשִ הֹוׁשַ

אנו פונים אליך ואתה עונה לכל קוראיך באמת.

ע ָנא: התפילה פותחת את  יַע . הֹוׁשַ ע ָנא ְרחּוֶמיָך ּתֹוׁשִ הֹוׁשַ

המיית הרחמים הגנוזים העליונים, שמשם באה הישועה.

בקשותינו  בכל  ָנא:  ע  הֹוׁשַ יַע .  הֹוׁשִ ׁשֹוֲחֶריָך  ָנא  ע  הֹוׁשַ

הגלויות גנוזה בקשה אחת, דרישת ד'.

ָנא: ודרישת ד' הזו היא  ע  הֹוׁשַ יַע .  ּתֹוׁשִ ִמיֶמיָך  ּתְ ָנא  ע  הֹוׁשַ

וחול  קודש  המאחדים  ושלמותנו  תמימותנו  את  המגלה 
לחטיבה אחת של גילוי החיים האלוקיים וחפץ ד' במציאות.

המעלה  משה  של  מידתו  זו  ֶנַצח:  יִמיְנָך  ּבִ ְנִעימֹות 
מהגבלתו  אותו  מוציא  גדלו,  למקור  אותו  ומקשר  פרט  כל 

הפרטית ומברר את נצחיותו.

רחמנא אידכר לן זכותיה דמשה רעיא מהימנא גידול זה 

את  מגלה  השלמה  האמונה  מתוך  הנצח,  אור  מתוך  שלנו 
עומק החסד האלוקי' המעלה את העולם תדיר.

— •• —

הקפה רביעית – של אהרן הכהן הגדול, המופיע את הצד 
הסגולי שבכנסת ישראל ומשם ממשיך חיים עליונים לגוף 

ולנשמה ממקור בהיקות החסד הקדמוני.



ביאור לסדר הושענות • 105 

מתרחבת  הישועה  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ּוְבֵהָמה  ָאָדם  ָנא  ע  הֹוׁשַ

גילויי  כל  את  מכך  ויותר  היצור,  כל  את  להעלות  בתביעה 
החיים שבכנסת ישראל בעת הגאולה 'זרע אדם וזרע בהמה' 

ועל כולם את הערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה.

של  כוחה  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ָמה .  ּוְנׁשָ ְורּוַח  ר  ׂשָ ּבָ ָנא  ע  הֹוׁשַ

ועד  ביותר  מהנמוכים  החיים  רבדי  בכל  להופיע  הסגולה 
לעליונים בחוברת.

הגוף  את  רק  ולא  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ְוָקְרָמה .  ְוֶעֶצם  יד  ּגִ ָנא  ע  הֹוׁשַ

מצד קשרו לרוח ולנשמה אנו מבקשים להושיע כי אם הגוף 
מצד עצמו לכל פרטי גילוייו.

אנו  מבקשים  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ְוִרְקָמה .  ְוֶצֶלם  מּות  ּדְ ָנא  ע  הֹוׁשַ

הדמיון  שהוא  אלוקים  צלם  את  בגוף,  פנימיות  גילוי  את 
הפנימי,  התוך  בתור  בחוברת  המתגלה  והוא  מעלה,  כלפי 

הרקמתי, של הגוף.

הרי  ישועתך  ללא  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ָמה .  ּדָ ַלֶהֶבל  הֹוד  ָנא  ע  הֹוׁשַ

שאפילו הצד הסגולי הפנימי, ההוד, הרי הוא להבל דמה.

ע ָנא: בהמות הייתי  ֵהמֹות ִנְדָמה . הֹוׁשַ ּבְ ל ּכַ ע ָנא ְוִנְמׁשַ הֹוׁשַ

עימך, כל יישותנו תלויה רק בך ולכן הושיענו.

ההארה  הוא  הזיו  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ְוקֹוָמה .  ְותֹוַאר  ִזיו  ָנא  ע  הֹוׁשַ

של הדמות אל הגוף, וכך התואר הגופני הוא גילוי ערך הצלם, 
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וקומת האדם היא גילוי ערך הופעת הנשמה המרוקמת בגוף. 
גילויי  אנו מבקשים לגלות את מהלך הישועה הפנימי בכל 

חיים אלה ממקורם.

ע ָנא: מכאן אנו מתרחבים  ֵני ֲאָדָמה . הֹוׁשַ ע ָנא ִחּדּוׁש ּפְ הֹוׁשַ

אל הצומח והדומם לגלות חידוש העולם דרך השפעה וגידול 
המציאות.

ע ָנא: הפוך המדבר השומם  ה . הֹוׁשַ ּמָ ע ָנא ִטיַעת ֲעֵצי ְנׁשַ הֹוׁשַ

למקום נטוע ומיושב, ונטיעות אלה לאו דווקא של עצי פרי 
אלא גם של עצי סרק, המוסיפים ביופיים ערך למציאות.

ע ָנא: הלחם והיין הם שני צדדי  ע ָנא ְיָקִבים ְוָקָמה . הֹוׁשַ הֹוׁשַ

כלכלת האדם: הלחם בחלק הגלוי של החיים והיין, 'נכנס יין 
יצא סוד'. ואחרי שבמוצאי יום כיפור נגאלנו ממארת קללת 
האדם ויכולים, אנו לאכול בשמחה את הלחם, ולגלות את 
הסוד בלב אחד שכולו טוב, אנו מבקשים המשך פנימיות זו 

בגילוי הישועה.

מקור  הם  הכרמים  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ְקָמה .  ְוׁשִ ָרִמים  ּכְ ָנא  ע  הֹוׁשַ

האילן  היא  והשקמה  לכרם,  משולה  ישראל  כנסת  הסוד, 
ממנה לוקחים ענפים לבניין. היציבות של הנגלה שבמציאות 

המייסדת את הקביעות, וכך גם בעולם החומרי.

ע ָנא: ארץ ישראל מסומנת  ֻסָּיָמה . הֹוׁשַ ע ָנא ְלֵתֵבל ַהּמְ הֹוׁשַ

כנעלה מהכל ומתבטאת בריבוי מצוותיה המיוחדות, דרכה 
מופיעה הישועה.
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)מלשון  תרפא  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ָמה .  ְלַסּמְ עֹז  ִמְטרֹות  ָנא  ע  הֹוׁשַ

סמי מרפא( את הקרקע הצמאה לחסדך.

תהיה  לא  הארץ  וכך  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ְלַקְּיָמה .  ָּיה  ְנׁשִ ָנא  ע  הֹוׁשַ

עזובה ונשכחת מבלי השגחתך חלילה.

ע ָנא: הגשם יגביה ביותר  יִחים ְלקֹוְמָמה . הֹוׁשַ ע ָנא ׂשִ הֹוׁשַ

הבריאה  איתנות  את  בזה  ויגלה  והעצים  השיחים  את 
ויכולתה להתפתח הרבה מעבר לשיעור המשוער.

ע ָנא: הגשם יופיע ויחזק את  ע ָנא ֲעָדִנים ְלָעְצָמה . הֹוׁשַ הֹוׁשַ

המעדנים, את העונג שבמציאות.

את  גם  ויחזק  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ְלַהֲעִציָמה .  ָרִחים  ּפְ ָנא  ע  הֹוׁשַ

המעדנים  כמו  לא  עצמו,  מצד  כיופי  העומדים  הפרחים 
שערכם הוא בהרחבת חיי האדם, הפרחים הם הופעת החסד 

האלוקי בעולם הצומח מצד עצמו.

ע ָנא: ומכח זה הגשם פונה  ָמה . הֹוׁשַ ע ָנא ְצָמִחים ְלָגׁשְ הֹוׁשַ

אל הצומח מצד עצמו, לא כמכשיר לצרכיו של האדם.

כל  מתפתחים  החיים  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ְלָזְרָמה .  ָקִרים  ָנא  ע  הֹוׁשַ

כך, שיש ערך לגשם מצד עצמו, וזרימת מימיו הקרים בעולם.

כך  כל  וההשגחה  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ָמה .  ּלְ ְלׁשַ ְרִביִבים  ָנא  ע  הֹוׁשַ

מפורטת עד לכל טיפה וטיפה להשלימה.
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כל  של  זה  ערך  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ְלרֹוֵמָמה .  ִתָּיה  ׁשְ ָנא  ע  הֹוׁשַ

המקדש  בית  של  מיסודו  השתיה,  מאבן  נובע  המציאות 
המאיר לעולם כולו ונותן ערך עצמי לכל פרט ופרט מפרטיו.

ע ָנא: אבן השתיה נותנת  ִליָמה . הֹוׁשַ לּוָיה ַעל ּבְ ע ָנא ּתְ הֹוׁשַ

מבט כללי מאחד את כל המציאות, שמתברר שכולה תלויה 
על בלימה ומייחלת להופעת חסדו כגילוי חי אחד.

ָהָאֶרץ  ָכל  ּבְ ְמָך  ׁשִ יר  ַאּדִ ָמה  ֲאדֹוֵנינּו  ְיהָֹוה 
בארץ,  ד'  חוזק  ָמִים:  ָ ַהּשׁ ַעל  הֹוְדָך  ָנה  ּתְ ר  ֲאׁשֶ

המופיעה כמכלול אחד, מתגלה מכח הסגולה השמימית.

זה  קדישא  רבה  כהנא  דאהרן  זכותיה  לן  אידכר  רחמנא 

המעשים  כל  ערך  לגלות   – השלום  אוהב  אהרן  של  כוחו 
ולהמשיך את החסד לכל פרטי המציאות.

— •• —
הקפה שישית – מכוח החסד המתגלה דרך יוסף הצדיק. 
עושר החיים הרוחניים העליונים המתרכז מכח צדקותו 
ומכין  וחסרון  פגע  מכל  אותה  להאיר את הארץ, משמר 

אותה להופיע בעולם הגשמי את השפע האלוקי.

אור  את  גלה  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ֵמֶאֶרר  ֲאָדָמה  ָנא  ע  הֹוׁשַ

השב  הראשון.  אדם  חטא  מקללת  האדמה  והצל  הישועה, 
לה את כוחה להוציא עץ פרי עושה פרי, ולהתאים את נעם 

הדרך לתכלית היוצאת ממנו.
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ע ָנא: גלה חיים ללא מוות. ֶלת . הֹוׁשַ ּכֶ ׁשַ ֵהָמה ִמּמְ ע ָנא ּבְ הֹוׁשַ

ע ָנא: תן לחיים הטבעיים לפרוח  ָזם . הֹוׁשַ ע ָנא ּגֹוֶרן ִמּגָ הֹוׁשַ

בלי גבול חיצוני, ללא ארבה הבא מבחוץ ומכלה אותה.

טבעיים  חיים  ואותם  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ֶקת .  ּלֶ ִמּדַ ָגן  ּדָ ָנא  ע  הֹוׁשַ

יתגברו גם על השדפון הפנימי.

ע ָנא: בהתאם לכך חיי הכלכלה  ֵאָרה . הֹוׁשַ ע ָנא הֹון ִמּמְ הֹוׁשַ

יפרחו, ואנשים לא יאבדו את הונם.

ע ָנא: היכולת לאכול בלי  הּוָמה . הֹוׁשַ ע ָנא ְואֹוֶכל ִמּמְ הֹוׁשַ

מהומה חיצונית, יוצרת אצל האדם שלוה והתאמה למקצב 
החיים הטבעי הפנימי.

לפירוט  יורדים  אנו  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ל .  ׁשֶ ִמּנֶ ַזִית  ָנא  ע  הֹוׁשַ

ותשומת לב מיוחדת לכל אילן. את הזית תציל מנפילת זיתיו 
בטרם עת.

ע ָנא: את החיטה מארבה. ה ֵמָחָגב . הֹוׁשַ ע ָנא ִחּטָ הֹוׁשַ

ע ָנא: ושבים ומתרחבים לכל  ע ָנא ֶטֶרף ִמּגֹוַבאי . הֹוׁשַ הֹוׁשַ

המזון ,בבקשה לגלות את פנימי פנימיות להצילו מארבה.

ע ָנא: גם את מקום כינוס הפירות  ע ָנא ֶיֶקב ִמֶּיֶלק . הֹוׁשַ הֹוׁשַ

בכדי להכשירם לצרכו של האדם, גם לשם מגיע הכח הטבעי 
פנימיות  את  לגלות  מבקשים  ואנו  הארבה,  של  המשחית 

הישועה גם בנקודת ההשקה שבינינו לצומח.
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כח  היא  התולעת  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ִמּתֹוַלַעת .  ֶרם  ּכֶ ָנא  ע  הֹוׁשַ

חיצוני החודר פנימה ומכלה מבפנים. מותאמת היא השחתה 
זו לחיים שבכח המתגלים בכרם, ואנו מבקשים לעורר את 

טוהר ה'בכח' בגילוי הישועה.

העשב  את  אפילו  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ה .  ֵמַאְרּבֶ ֶלֶקׁש  ָנא  ע  הֹוׁשַ

תציל  אותו  גם  המלקוש,  האחרון,  הגשם  בשלהי  הצומח 
מכל צר. השגחתך תקיף כל פרט מהמציאות אף הנראה לנו 

חסר ערך.

התרחבות  מתוך  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ָלַצל .  ִמּצְ ֶמֶגד  ָנא  ע  הֹוׁשַ

במיני  להתענג  מבקשים  אנו  הכל  את  להציל  שאיפתנו 
מגדים שגם הם יינצלו מהארבה.

פורחים,  כשהחיים  גם  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ָהָלה .  ִמּבֶ ֶנֶפׁש  ָנא  ע  הֹוׁשַ

מכל  טוב  רושם  לקבל  ולא  בחייו  להאמין  לא  עלול  האדם 
בהלה.  לידי  להביאו  עלול  בחייו  זה  אמון  חוסר  סביבו. 
התיקון לחוסר אמון זה מופיע מכח מה שהאדם מפנה את 
כל בטחונו לא לעצמו אלא לד' ית', שלכן רק הופעת פנימיות 
ומצילה  בעצמו  האמון  את  לו  משיבה  ממקורה  החיים 

אותו מבהלה.

ע ָנא: אף אם אפשר להתקיים  ְלָעם . הֹוׁשַ ע ָנא ׂשֹוַבע ִמּסָ הֹוׁשַ

במיעוט האכילה, אנו מבקשים את הארת הפנים, להציל גם 
את השובע מהארבה.
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ע ָנא: הושע אותנו מבצורת  ּלּות . הֹוׁשַ ע ָנא ֲעָדִרים ִמּדַ הֹוׁשַ

במה  בהמה  חטא  אדם  ואם  מתדלדלים,  הצאן  עדרי  בה 
היא חטאה.

הפירות  את  גם  ָנא:  ע  הֹוׁשַ פֹון .  ּדָ ִ ִמּשׁ רֹות  ּפֵ ָנא  ע  הֹוׁשַ

כשם  פנימית,  ממחלה  תציל  החיים  להרחבת  השייכים 
שהצלת את הדגן.

למות  עלול  הצאן  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ִמיתּות .  ִמּצְ צֹאן  ָנא  ע  הֹוׁשַ

לחלוטין אם לא יצמח עשב כתוצאה ממארת הבצורת, ואם 
הבקשה  את  מרחיבים  אנו  בכללו  העדר  על  ביקשנו  קודם 

לכל פרט ופרט מהעדר.

המגע  הוא  הקציר  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ָלָלה .  ִמּקְ ָקִציר  ָנא  ע  הֹוׁשַ

עומק  גלה  אדם.  לאכילת  והכשרתו  הצומח  עם  האנושי 
הזכות שאף אם אין אנו ראויים, גלה הפנימיות והצל הקציר 

מקללת אדם הראשון.

ההשתחררות  מתוך  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ֵמָרזֹון .  רֹוב  ָנא  ע  הֹוׁשַ

ללא  לריבוי  מתרחבים  החיים  תאכלנה',  'בעצבון  מקללת 
גבול, ללא רזון.

השיבולת  אפילו  ָנא:  ע  הֹוׁשַ מֹון .  ּנָ ִמּצִ ּבֹוֶלת  ׁשִ ָנא  ע  הֹוׁשַ

הבודדה תושגח בהשגחה פרטית להצילה מיובש.

ע ָנא: וחוזרים וכוללים את  בּוָאה ֵמָחִסיל . הֹוׁשַ ע ָנא ּתְ הֹוׁשַ

כל התבואה להצילה מארבה וכל רע.
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יו:  ַמֲעׂשָ ָכל  ּבְ ְוָחִסיד  ָרָכיו  ּדְ ָכל  ּבְ ְיֹהָוה  יק  ַצּדִ
רוחני  המאחד  עולם  יסוד  צדיק  דרך  מתגלה  ד'  צדקות 
החסד  מלאת  הפרטית  ההשגחה  מתגלה  וממילא  בגשמי, 

בכל הפרטים והמעשים.

את  המושך  צדיקא  דיוסף  זכותיה  לן  אידכר  רחמנא 

להופיען  המופשטות  הרוחניות  המגמות  כל  ריכוז  חסד 
במציאות הגלויה.

— •• —
אנו  לו  עליון  חסד  המגלה  המלך  דוד   – שביעית  הקפה 
בנו  היוקדת  הדבקות  של  האש  מכח  בכללותנו,  ראויים 
מחדש  ולבנות  לארץ  לשוב  אותנו  המניעה  והיא  תדיר, 
חי.  לאל  המתמיד  הצמאון  הוא  הפנימי  שגבהה  ממלכה 
כוחנו זה מתגלה בכל ההיסטוריה שלנו וגלגולי מסיבותיה 

ובולטת בצדיקי הדורות.

ע  ַלַהב ֵאׁש . הֹוׁשַ ְזָרק ּבְ ע ָנא ְלַמַען ֵאיָתן ַהּנִ הֹוׁשַ

ָנא: אברהם אבינו שמסר נפשו בכבשן האש.

ע ָנא: יצחק  ֱעַקד ַעל ֵעִצים ָוֵאׁש הֹוׁשַ ן ַהּנֶ ע ָנא ְלַמַען ּבֵ הֹוׁשַ

אבינו בעקידה.

ע ָנא: יעקב  ר ֵאׁש . הֹוׁשַ ֱאַבק ִעם ׂשַ ּבֹור ַהּנֶ ע ָנא ְלַמַען ּגִ הֹוׁשַ

אבינו הנלחם עם שרו של עשיו הרשע.
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ע ָנא: עם  אֹור ַוֲעַנן ֵאׁש . הֹוׁשַ ָגִלים ָנִחיָת ּבְ ע ָנא ְלַמַען ּדְ הֹוׁשַ

ישראל שהקב"ה הנחה בעמוד ענן ואש.

ֵאׁש .  ַמְלֲאֵכי  ּכְ ה  ְוִנְתַעּלָ רֹום  ַלּמָ הֹוֲעָלה  ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

ע ָנא: משה רבינו בהר סיני. הֹוׁשַ

ָנא:  ע  הֹוׁשַ ֵאׁש .  י  ֶאְרֶאּלֵ ּבְ ֶסֶגן  ּכְ ָלְך  ְוהּוא  ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

הקדשים  לקדש  כניסתו  בעת  למלאך  הדומה  הכהן  אהרן 
ביום כיפור.

ָנא:  ע  הֹוׁשַ ֵמֵאׁש .  תּונֹות  ַהּנְ רֹות  ּבְ ּדִ ֶזֶבד  ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

וקול  אש  מתוך  )זבד(  במתנה  שניתנו  ודברות  תורה  מתן 
שופר.

ע ָנא: המשכן  ע ָנא ְלַמַען ִחּפּוי ְיִריעֹות ַוֲעַנן ֵאׁש . הֹוׁשַ הֹוׁשַ

שפנימיותו אש תמיד ומעליו היה עמוד האש.

ע ָנא: לא  ֵאׁש . הֹוׁשַ ע ָנא ְלַמַען ֶטֶכס ַהר ָיַרְדּתָ ָעָליו ּבָ הֹוׁשַ

המקודש  המקום  אם  כי  זה,  ביום  ערך  מקבלת  התורה  רק 
להופעת תורה בישראל, גם הוא נצרף בלהבת האש.

ֵאׁש .  ֵמי  ְ ִמּשׁ ָאַהְבּתָ  ר  ֲאׁשֶ ִית  ּבַ ְיִדידּות  ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

מגלה  בבניינו  המקדש  ואחריו  בבניינו,  המשכן  ָנא:  ע  הֹוׁשַ

את חפץ ד' המשנה את המציאות תדיר, כמו האש המשנה 
את המציאות ומשכללת אותו.
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משה  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ָהֵאׁש .  ְקָעה  ׁשָ ַעד  ַמּה  ּכָ ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

רבנו בתפילתו בפרשת המתאוננים. מופיע משה מצד עצמו 
העולם  אל  הפונה  ישראל,  על  זכות  המלמד  משה  ומולו 

הנגלה, להאירו באור של גדולה.

ע  ת ֵאׁש ְוֵהִסיר ֲחרֹון ֵאׁש . הֹוׁשַ ע ָנא ְלַמַען ָלַקח ַמְחּתַ הֹוׁשַ

ָנא: וכך גם אהרן, במגיפה בפרשת קרח.

ָנא:  ע  הֹוׁשַ ֵאׁש .  ּבָ ְגדֹוָלה  ִקְנָאה  א  ְמַקּנֵ ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

פינחס ואחריו אליהו.

ָנא: יהושע  ע  הֹוׁשַ ֵאׁש .  ַאְבֵני  ְוָיְרדּו  ָידֹו  ָנף  ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

שמכח תפילתו, ד' השליך על המלכים אבני אש בבורחם.

ָנא:  ע  הֹוׁשַ ֵאׁש .  ִליל  ּכְ ָחָלב  ְטֵלה  ם  ׂשָ ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

שמואל הנביא בעת המלחמה בפלשתים.

ָנא:  ע  הֹוׁשַ ָבֵאׁש .  ה  ְוִנְתַרּצָ ּגֹוֶרן  ּבַ ָעַמד  ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

וד' קיבל תפילתו לעצור את  דוד המלך עמד בגורן ארונה, 
המגיפה, כשהקריב שם קרבן.

ָנא:  ע  הֹוׁשַ ָהֵאׁש .  ְוָיְרָדה  ֲעָזָרה  ּבָ ל  ּלֵ ּפִ ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

שלמה המלך בעת בניין המקדש.

ע  ֶרֶכב ְוסּוֵסי ֵאׁש . הֹוׁשַ ה ּבְ ע ָנא ְלַמַען ִציר ָעָלה ְוִנְתַעּלָ הֹוׁשַ

ָנא: אליהו הנביא העולה השמימה.
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ע ָנא: חנניה  ֵאׁש . הֹוׁשַ ָלִכים ּבָ ים ֻמׁשְ ע ָנא ְלַמַען ְקדֹוׁשִ הֹוׁשַ

מישאל ועזריה.

ע ָנא: דניאל  ע ָנא ְלַמַען ִרּבֹוא ִרְבָבן ָחז ְוַנֲהֵרי ֵאׁש . הֹוׁשַ הֹוׁשַ

שחזה במלאכים.

ע ָנא:  רּוָפה ָבֵאׁש . הֹוׁשַ ְממֹות ִעיְרָך ַהּשְׂ ע ָנא ְלַמַען ׁשִ הֹוׁשַ

ירושלים שנשרפה באש, כי אותה אש דבקות, כשאין כלים 
להכילה, היא מכלה כל.

ֵאׁש .  ִכּיֹור  ּכְ ים  ׂשִ ּתָ ְיהּוָדה  ַאּלּוֵפי  ּתֹוְלדֹות  ְלַמַען  ָנא  ע  הֹוׁשַ

ע ָנא: כל תולדות ישראל תשים כאש לשרוף את עשיו  הֹוׁשַ

ותולדותיו הרוחניים והגשמיים.

ַצח  ְוַהּנֵ ְפֶאֶרת  ְוַהּתִ בּוָרה  ְוַהּגְ ה  ֻדּלָ ַהּגְ ְיהָֹוה  ְלָך 

ְמָלָכה  ַמִים ּוָבָאֶרץ: ְלָך ְיהָֹוה ַהּמַ ָ ּשׁ י כֹל ּבַ ְוַההֹוד ּכִ

המידות  כל  התכללות  ְלרֹאׁש:  ְלכֹל  א  ְתַנּשֵׂ ְוַהּמִ
והקפתו,  המלך  בדוד  הקודמות  ההקפות  וכל  העליונות, 

ְוָהָיה  השביעי.  היום  בזה  סוכות  ימי  ששת  כל  והתכללות 

ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיהָֹוה  ל ָהָאֶרץ ּבַ ְיהָֹוה ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ
לספירה  אותנו  מעלה  זו  התכללות  ֶאָחד:  מֹו  ּוׁשְ ֶאָחד 
ּוְבתֹוָרְתָך  בעתיד.  היחוד  סוד  את  המגלה  יותר,  עליונה 

ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ָרֵאל  ִיׂשְ ַמע  ׁשְ ֵלאמֹר  תּוב  ּכָ
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ָוֶעד: אנו  ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם  בֹוד  ּכְ ם  ׁשֵ רּוְך  ּבָ ֶאָחד: 
כבר עכשיו חיים את אחדות ד', ומגלים אותה בחשאי בכל 

כבוד מלכותו.

רחמנא אידכר לן זכותיה דדוד מלכא משיחא מהמשיחיות 

אנו מושכים את קווי הישועה שב"ה זורחת עלינו בדורותינו

א: אני והו הוא חלק מהשם העליון  יָעה ּנָ ֲאִני ָוהֹו הֹוׁשִ
בן עב' אותיות, המאיר את כל מחשכי ארץ בחסד ללא גבול 
הנסתר  עם  הנגלה  איחוד  הוא  זה  חלק  הכל.  את  המגדל 
והאנושי עם האלוקי. כך צומחת הישועה בתוך כל מסיבות 
המציאות, דרך מעשי ידינו, בחירתנו וגילויי חיינו. כך מתגלה 

שישועת ישראל היא ישועת ד' בכל דור ודור.

ן  ּכֵ ְך.  ַעּמָ ע  ְלֵיׁשַ ֵצאְתָך  ּבְ ְך.  ִעּמָ לּוד  ּבְ ֵאִלים  ְעּתָ  הֹוׁשַ ּכְ
ישראל  עם  את  )בלוד(  במצרים  שהושעת  כמו  ָנא:  ע  הֹוׁשַ

יחד עימך, כן הושע נא

ע  הֹוׁשַ ן  ּכֵ ֱאלִֹהים.  ע  ְלֵיׁשַ ים  ְדרּוׁשִ ֵואלִֹהים.  ּגֹוי  ְעּתָ  הֹוׁשַ ּכְ

ָנא: לא רק את הצד הסגולי העליון, האלים, הצלת במצרים 

אלא את הגוי כולו, ואף בגילוי זה הושעת את שם אלקים כי 
מתגלה  זו  וחיוניות  ד'.  לישועת  חיוני  ישראל  מעם  אחד  כל 
בישועת  שלו  הצורך  את  מרגיש  מישראל  אחד  שכל  במה 

ד' דייקא.
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ע  הֹוׁשַ ן  ּכֵ ְצָבאֹות.  ַמְלֲאֵכי  ם  ְוִעּמָ ִצְבאֹות.  ֲהמֹון  ְעּתָ  הֹוׁשַ ּכְ

הושעת  כן  ד',  צבאות  נקראנו  עת  עצמה  היציאה  בעת  ָנא: 

אתה וגילית את מרחב המגמות האלוקיות המלאכיות.

ן  ּכֵ ַמֲעִביִדים.  ָיָדם  ּבְ ַחּנּון  ֲעָבִדים.  ית  ִמּבֵ ים  ַזּכִ ְעּתָ  הֹוׁשַ ּכְ

לצבאותיו  בכללו  לגוי  רק  לא  הופיעה  הישועה  ָנא:  ע  הֹוׁשַ

זו הוציאה את חסד ד' הניתן  וישועה  אלא לכל אחד ואחד, 
במתנת חינם מההעלם אל הגילוי.

ן  ּכֵ ַמֲעִביִרים.  ם  ִעּמָ ְיָקְרָך  ָזִרים.  ּגְ צּול  ּבְ ְטבּוִעים  ְעּתָ  הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא: בקריעת ים סוף הצלת ישראל היא הצלת הערך  הֹוׁשַ

האלוקי היקר מהחיים וגילויו במציאות.

ן  ּכֵ ע.  ׁשַ ַוִּיּוָ ְמֻצֶּיֶנת  ְלגֹוָחּה  ע.  ַוּיֹוׁשַ ְמׁשֹוֶרֶרת  ה  ּנָ ּכַ ְעּתָ  הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא: בעת שירת הים עם ישראל אמרו ויושע אך ניתן  הֹוׁשַ

גם לנקד ויוושע, כביכול גם ד' נושע.

ֶכם.  ִאּתְ ְוהּוֵצאִתי  ָנקּוב  ֶאְתֶכם.  ְוהֹוֵצאִתי  ַמֲאַמר  ְעּתָ  הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא: וכך את הבטחתו של הקב"ה למשה "והוצאתי  ן הֹוׁשַ ּכֵ

אתכם" ניתן לנקד "והוצאתי איתכם".

ן  ּכֵ ַח.  ִמְזּבֵ יף  ְלַהּקִ ֲעָרָבה  עֹוְמֵסי  ַח.  ִמְזּבֵ סֹוְבֵבי  ְעּתָ  הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא: כמו שהושעת את עם ישראל שסבבו את המזבח  הֹוׁשַ

בהושענות בהושענא רבה, ושמו ערבות מסביב, ובזה האירו 
דודה  עם  ישראל  כנסת  של  וההתאחדות  הסגולה  אור  את 

המתגלה בכשרון הנבואה, כך הושיע נא.
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ַאף  ֲחרֹון  ּבַ ת  ֶלׁשֶ ּפְ ִצֵער  ע.  ֻהְפׁשַ ּכְ ָארֹון  ְלֵאי  ּפִ ְעּתָ  הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא: ארון הברית שנפל ביד פלשתים ועשה  ן הֹוׁשַ ע. ּכֵ ְונֹוׁשַ

טמונה  הברית  ובארון  הושיעו,  שהקב"ה  עד  שמות  בהם 
התורה שכולה שמותיו של הקב"ה.

ן  . ּכֵ ְחּתָ ּלַ . ַרחּום ְלַמֲעָנם ׁשֻ ַלְחּתָ ֶבָלה ׁשָ ְעּתָ ְקִהּלֹות ּבָ הֹוׁשַ ּכְ

ע ָנא: בגלות בבל שכינה עימנו. הֹוׁשַ

ָאֳהֵלי  בּות  ׁשְ יב  ְוָתׁשִ ׁשּוב  ּתָ ַיֲעקֹב.  ְבֵטי  ׁשִ בּות  ׁשְ ְעּתָ  הֹוׁשַ ּכְ

את  בבל  גלות  בסוף  שהושעת  כמו  א.  ּנָ יָעה  ְוהֹוׁשִ ַיֲעקֹב 

עימנו,  תשוב  כן  מחדש,  שכינה  ונתעלתה  ישראל,  עם 
והופעת  התורה  ריבוי  יעקב,  אהלי  הוא  המוקד  כשהפעם 

הקדש במקדש.

עֹות.  ְלמֹוׁשָ ֵאל  ְיׁשּועֹות  ְוחֹוֵכי  ִמְצוֹת  ׁשֹוְמֵרי  ְעּתָ  הֹוׁשַ ּכְ

עצמנו  את  סיגלנו  האחרונה  הגלות  בכל  כי  א:  ּנָ יָעה  ְוהֹוׁשִ

להרים את המבט לגובה הישועה הפנימית לכן היה לנו אל 
למושעות.

מי שלא הסיר הטבעות מהלולב בעת ההלל, מסיר את טבעות הלולב עכשיו:

א: יָעה ּנָ ֲאִני ָוהֹו הֹוׁשִ

ע ָנא: הופע בנו את המדרגה  ה . הֹוׁשַ ם ְוִלְתִהּלָ ֵננּו ְלׁשֵ ּתְ ּתִ
המתגלה  הפנימית  ואת  בשם  בקריאה  המתגלה  הגלויה 

בתהילה.
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ישראל,  ארץ  ָנא:  ע  הֹוׁשַ הנֲחָלה .  ְוֶאל  ַהֶחֶבל  ֶאל  יֵבנּו  ׁשִ ּתְ

מתוך מדרגת החיים של ישראל לנחלה לו ויעקב חבל נחלתו.

קץ  אין  ברוממות  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ְלָמְעָלה .  ְלַמְעָלה  רֹוְמֵמנּו  ּתְ

המתעלה מהכרת השכל האנושי המוגבל ומתאחדת ברום 
המעלות העליונות של שאיפת הדבקות העליונה.

ע ָנא: בית המקדש. ה . הֹוׁשַ ִפּלָ ֵצנּו ְלֵבית ַהּתְ ַקּבְ ּתְ

ָנא: תגלה את  ע  הֹוׁשַ תּוָלה .  ׁשְ ַמִים  ְלֵגי  ּפַ ַעל  ֵעץ  ּכְ יֵבנּו  ּצִ ּתַ

מדרגת עמך כולם צדיק, הנמשכים 'מאשרי האיש שבתורת 
ד' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה'.

ע ָנא: בריאות הגוף הנמשכת  ל ֶנַגע ּוַמֲחָלה . הֹוׁשַ נּו ִמּכָ ְפּדֵ ּתִ

מעוז ברוח וגילוי הנשמה.

ָנא: האהבה הכוללת את  ע  הֹוׁשַ ְכלּוָלה .  ַאֲהָבה  ּבְ ֵרנּו  ַעּטְ ּתְ

הכל את הגוף ואת הרוח, את הבשר ואת הנשמה

אל  הגלויות  קיבוץ  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ה .  ִפּלָ ַהּתְ ֵבית  ּבְ ֵחנּו  ּמְ ׂשַ ּתְ

התוכן  הוא  והחול  הקדש  באחדות  המתגלה  המקדש,  בית 
המשמח שבבית המקדש 'די ביה יחדון רוחין ונפשין'.

ע ָנא: הנהגת ההיסטוריה  ַנֲהֵלנּו ַעל ֵמי ְמנּוחֹות ֶסָלה . הֹוׁשַ ּתְ

תהיה ללא סיבוכים אלא על מי מנוחות.
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התודעה  את  תרומם  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ְכָלה .  ְוׂשִ ָחְכָמה  ַמְלֵאנּו  ּתְ

שלנו לאותה מעלה עליונה של מעלה, המאחדת קדש וחול, 
ישראל.  בעם  יותר  מפותחת  תודעה  לרמת  נזקקת  וממילא 
כי כל בקשתנו היא לעבוד עבודתך לרומם כל החיים מתוך 

קשב וקשר למקורם.

היא  המפותחת  התודעה  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ה .  ּוְגֻדּלָ עֹוז  נּו  יׁשֵ ְלּבִ ּתַ

הנותנת לנו את העוז לגלות את הגבורה בחיים לרומם את 
המציאות ולהתרומם כל הזמן מעליה באור של גדולה.

ָנא: הטבעיות של האהבה  ע  הֹוׁשַ לּוָלה .  ּכְ ֶכֶתר  ּבְ יֵרנּו  ְכּתִ ּתַ

למעלה  העומד  כ'כתר'  ההכרה  רוממות  מתוך  מתגלה 
המניע  הרצוני  ככח  אלא  בהכרתו,  לתפוס  האדם  מיכולת 
את בקשת פני ד' ונותן ערך אחר לתודעה, הנובעת משאיפה 

עליונה זו.

סלולה  כבר  הדרך  אז  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ְסלּוָלה .  ְבאַֹרח  ֵרנּו  ְ ַיּשׁ ּתְ

להתעלות עדי עד

אלא  סלולה,  רק  ולא  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ה .  ְמִסּלָ ר  יֹוׁשֶ ּבְ ֵענּו  ּטָ ּתִ

מופיעה באופן ישר את חפץ ד' מעולמו.

ע ָנא: ועם כל זה, תמשיך גם  ַרֲחִמים ּוְבֶחְמָלה . הֹוׁשַ נּו ּבְ ָחּנֵ ּתְ

אז לקיים את העולם במידת הרחמים להמשיך להעלות את 
המציאות בצעדים מדודים.
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ע ָנא: כי קנה המידה למציאות  ִמי זֹאת עֹוָלה . הֹוׁשַ יֵרנּו ּבְ ְזּכִ ּתַ

שהתגלתה  כפי  הסגולה  הנהגת  אם  כי  שלנו  הבחירה  אינו 
בעת היציאה ממצרים, עת עלינו במדבר.

לעת  אותנו  תושיע  כך  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ה .  ֻאּלָ ַהּגְ ְלֵקץ  יֵענּו  ּתֹוׁשִ

הגאולה.

המולת  בעושר  תהדרנו  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ֲהמּוָלה .  ִזיו  ּבְ ֵרנּו  ַהּדְ ּתְ

שאנו  מה  מכח  אותך  שמקדישים  הקדש,  וחיות  המלאכים 
פועלים בעולם, וערך זה תגלה בגילוי גמור.

ע ָנא: אך באמת אנו למעלה  ֵאזֹור ֲחתּוָלה . הֹוׁשַ יֵקנּו ּכְ ְדּבִ ּתַ

ואותה  דמלכא,  לגופא  המהודק  אזור  ואנו  המלאכים,  מן 
שאיפה עליונה לאישתאבא בגופא דמלכא, היא הכח המניע 

אותנו לפתח כל הזמן את המציאות.

אינו  הגאולה  של  ערכה  ָנא:  ע  הֹוׁשַ דֹוָלה .  ַהּגְ ָיד  ּבְ ֵלנּו  ַגּדְ ּתְ

לפי קנה המידה המצומצם של העולם אלא כפי ידו הגדולה 
המגלה באופן חופשי את רצונו כשם שהתגלה בים סוף.

ע ָנא: בית המקדש אינו  ה ְוָצֳהָלה . הֹוׁשַ ִרּנָ ִביֵאנּו ְלֵביְתָך ּבְ ּתְ

ומכח  שכינתך,  השראת  מקום  ביתך,  אלא  תפילה,  בית  רק 
בריאות החיים שבגאולה אנו מתרוממים אל ערך המקדש 
'רינה  החיצונית  ברינה  גם  להביעו  ומסוגלים  עצמו  מצד 

מלבר', ואפילו בצהלת החיים הטבעית.
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ע ָנא: כי מה שנותן לנו את הכח  ע ְוִגיָלה . הֹוׁשַ ֶיׁשַ ֵרנּו ּבְ ַאּדְ ּתְ

והאדירות במציאות היא השייכות לישועה הפנימית.

ע ָנא: ישועה זו היא המרחיבה  ָלה . הֹוׁשַ ֶרַוח ְוַהּצָ ֵצנּו ּבְ ַאּמְ ּתְ

את החיים, ודווקא מתוך ההרווחה באה ההצלה הממשית, 
לא כבטבע בעולם שקודם מצילים ורק אז מתחילים להרחיב 

את החיים, אלא מהפנים אל המציאות החיצונה.

ע ָנא: תמלא את ליבנו  ה . הֹוׁשַ ִחּלָ ַבּתְ ִבְנַין ִעיְרָך ּכְ ֵבנּו ּבְ ַלּבְ ּתְ

המניע את כל החיים מתוך הקישור לירושלים.

ע ָנא: זה מה שיתן לנו את  ְכלּוָלּה . הֹוׁשַ עֹוְרֵרנּו ְלִצּיֹון ְבׁשִ ּתְ

הכח לשכלל את ציון עיר המלוכה.

והו  אני  ומכח  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ּה .  ּלָ ּתִ ַעל  ָהִעיר  ִנְבְנָתה  ּבְ נּו  ַזּכֵ ּתְ

תזכנו לראות בנין עיר על תילה.

ָנא: אז כל הכאבים ייהפכו  ע  הֹוׁשַ ְוִגיָלה .  ׂשֹון  ׂשָ ּבְ יֵצנּו  ְרּבִ ּתַ

לשמחה, ויתפשטו ויופיעו בגילה.

עליון  מהלך  ולשם  ָנא:  ע  הֹוׁשַ ֶסָלה .  ַיֲעקֹב  ֱאלֵֹהי  ַחְזֵקנּו  ּתְ

זה תן לנו כח.

א: הושיעה לעומת הושע, היא פעולה  יָעה ּנָ א הֹוׁשִ ָאּנָ
המופיעה דרכנו, אינה רק פועלת אלא גם נפעלת.
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ָעְך.  ְעׁשְ ְלׁשַ ַנַחל  ַעְרֵבי  ּבְ ָעְך.  ִיׁשְ ֵאֵבי  ּתְ ִחין  ֱאזֹון  א  ָאּנָ
שכדי  לישועתך,  המתאווים  לתחינת  האזן  א:  ּנָ יָעה  ְוהֹוׁשִ

לחשוף את מגמת השעשוע הפנימית בעולם, הנותנת ערך 
לשעשעך  כדי  המציאות,  של  העליון  הנסתר  מצד  לעולם 
הגבורה  דרך  הגדולים  החסדים  הופעת  את  פועלים  הם 
עליון,  דעת  בתוכה  ומופיעים  המציאות,  את  המשכללת 
המתגלה  ישראל  עם  של  הפנימית  הסגולה  הוא  שיסודה 

בכשרון בנבואה ומתבטא בערבי הנחל.

א: אנא  יָעה ּנָ ַטאְטָאְך. ְוהֹוׁשִ ת ִנְטָעְך. ּדּוָמה ּבְ ּנַ א ְגַאל ּכַ ָאּנָ

אדום  סילוק  ידי  על  הנטועה,  הכנה  ישראל,  עמך  את  גאל 
המשול למלאך המוות ששמו דומה.

יָעְך.  ַהְטּבִ ּבְ ֶאֶרץ  י  ּכֵ ּוַמֲחׁשַ ִטְבָעְך.  ִרית  ַלּבְ ט  ַהּבֵ א  ָאּנָ

א: אנא הבט לברית המילה המסירה את ערלת  יָעה ּנָ ְוהֹוׁשִ

העולם ומגלה את אור החסד בו, וממילא תסלק את עובדי 
העולם  את  להחשיך  הבאות  הזרות  והתרבויות  האלילים 

ולמנוע את גילוי אורם של ישראל.

א:  יָעה ּנָ הֹוִדיָעְך. ְוהֹוׁשִ ָך ָלמֹו ּבְ ָעְך. ַחְסּדְ א ְזָכר ָלנּו ָאב ִיּדְ ָאּנָ

זכור זכות אברהם, שהודעת לו מידת חסדך.

יָעה  ְוהֹוׁשִ ִפְלָאְך.  הּוא  י  ּכִ ַדע  ִיּוָ ַהְפִליָאְך.  ּבְ ֵלב  ְטהֹוֵרי  א  ָאּנָ

ומגלה  והטבע בפלא עליון  א: עם ישראל מאחד את הנס  ּנָ

המפליא  חייו  באופן  המתגלה  פלא  עצמו,  פלאיותו  את 
כל חושב.



124 • ֲאִני ָוהֹו הֹוִׁשיָעה ָּנא

יָעה  ְבָעְך ְוהֹוׁשִ ָ ִהּשׁ ָעְך. ַלֲאבֹוֵתינּו ּכְ ן ָלנּו ִיׁשְ יר ּכַֹח ּתֵ ּבִ א ּכַ ָאּנָ

אבות  ברית  מכח  למענך,  ונפעל  ישועתך  את  לנו  תן  א:  ּנָ

שלא תמה.

ָעְך  ּוְ מֹו ׁשִ ַהר מֹור ּכְ ְוָעְך. ֶנֱעַקד ּבְ ֲאלֹות ַעם ְמׁשַ א ִמׁשְ א ַמּלֵ ָאּנָ

א: בזכות יצחק יתקבלו תפילותינו. יָעה ּנָ ְוהֹוׁשִ

א: אנא  יָעה ּנָ יָעְך. ְוהֹוׁשִ ַהּנִ ֵלי ִנְטָעְך. ָעִריִצים ּבְ ב ֶאׁשְ א ַסּגֵ ָאּנָ

תרומם העצים שנטעת, עם ישראל בארץ ישראל, בהוציאך 
מהארץ עריצים – רשעים.

יָעְך.  ַהְרּבִ ּבְ ֵמֶהם  ִצָּיה  ִרְבָעְך.  אֹוְצרֹות  ָלנּו  ַתח  ּפְ א  ָאּנָ

והשקה  שלך,  גשמים  אוצרות  לנו  פתח  אנא  א:  ּנָ יָעה  ְוהֹוׁשִ

ארץ יבשה בהם.

יָעה  ְוהֹוׁשִ ִמְרָעְך.  טּוב  ּבְ ְרֵעם  ְברֹוֲעָעְך.  ֶאֶרץ  קֹוְרֶאיָך  א  ָאּנָ

א: אנא שמע תפילת קרואיך בארץ את עתה מכרית את  ּנָ

הרשעים, ותרעה אותם במרעה הטוב שלך.

יָאְך.  ִ ַהּשׁ ּבְ ּיֹות  ְלּפִ ּתַ ל  ּתֵ ׁשֹוָאְך.  ִמּמְ ַעל  ּתַ ָעֶריָך  ׁשְ א  ָאּנָ

מהשממה  המקדש  בית  שערי  תעלה  אנא  א:  ּנָ יָעה  ְוהֹוׁשִ

והחורבן שגזרת עליהם, כשתנשא ותרומם את תל שכל פיות 
פונים אליו – בית המקדש.
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א: אל נא –  ּנָ יָעה  ע ָנא ְוהֹוׁשִ א ֵאל ָנא הֹוׁשַ ָאּנָ
הוספת הפניה למקור החסד העליון הנעוץ בסוד המחשבה 
המחיה, המפתחת והמשכללת תמיד. עצם הפניה והבקשה 
אליו, מגלה ומופיעה בבת אחת את מלוא הישועה מלמעלה 
וגומלת חסד כך שישועה זו עצמה מופיעה דרכנו. אז הגאולה 
הוא  וכך  למעלה  מלמטה  כלומר  תשר"ק,  בסוד  מופיעה 

סדר הבקשות.

ד .  ַאּבֵ ּתְ ַאל  ְפְרָך  ִמּסִ ֵמנּו  ׁשְ אֹוֵבד.  ה  ׂשֶ ּכְ ִעינּו  ּתָ א  ּנָ ֵאל 
א: האבדון הוא איבוד ההקשר, וספרך  יָעה ּנָ ע ָנא: ְוהֹוׁשִ הֹוׁשַ

זה העולם הבא, שמירת שמנו בו מותירה לנו הקשר ויכולת 
תיקון והשבת אובדים ונידחים.

ע  א ְרֵעה ֶאת צֹאן ַהֲהֵרָגה. ְקצּוָפה ְוָעֶליָך ֲהרּוָגה הֹוׁשַ ֵאל ּנָ

אבל  אובד,  שה  אנו  שבנגלה  אמנם  הן  א:  ּנָ יָעה  ְוהֹוׁשִ ָנא 

נפש  מסירות  אנו  מגלים  לצאן,  יחדיו  הפרטים  בהתקבצות 
מול ניסיונות הפיתוי וההקצפה של אומות העולם.

ָנא  ע  הֹוׁשַ ְוַרְעָיֶתָך  עּוָלֶתָך  ּפְ ַמְרִעיֶתָך.  ְוצֹאן  צֹאְנָך  ָנא  ֵאל 

הרועה  הוא  ואתה  בניך,  כולנו   – מכך  ויותר  א:  ּנָ יָעה  ְוהֹוׁשִ

וגידולך  פעולתך,  היא  מהותנו  שכל  באופן  אותנו,  והמגדל 
אותנו מביא אותנו עד למדרגה של 'רעייתך', ולמען פעולתך 

והופעת חפצך רחם עלינו.
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ָנא  ע  הֹוׁשַ ָרצֹון  ֵעת  ּבְ ֲעֵנה  יָחם  ׂשִ ַהּצֹאן.  ֲעִנֵּיי  ָנא  ֵאל 

א: מכאן נובעת התפילה, מקישור למקור החסד  יָעה ּנָ ְוהֹוׁשִ

'תפילה  וזקוקים לחסד האלוקי.  עניים  המגלה עד כמה אנו 
העליון  הרצון  את  מגלה  התפילה  וממילא  יעטוף',  כי  לעני 

הפנימי ויוצרת עת רצון.

ָנא  ע  הֹוׁשַ ְכַאִין  ִיְהיּו  ִמְתקֹוְמֶמיָך  ַעִין.  ְלָך  ֵאי  נֹוׂשְ ָנא  ֵאל 

להתאים  ומנסים  עינינו  את  מנשאים  אנו  א:  ּנָ יָעה  ְוהֹוׁשִ

כך  ומתוך  האלוקית,  ההנהגה  עומק  אל  תפיסתנו  את 
מקום  של  שונאיו  הם  ישראל  של  ששונאיהם  מתברר 

ומתקוממים כנגדו.

ַמִים  ֲאבּון  ִיׁשְ ַהְּיׁשּוָעה  ַעְיֵני  ִמּמַ ּכְ ַמִים.  ְלָך  ֵכי  ִלְמַנּסְ ָנא  ֵאל 

ממקור  שלנו  פעולה  המים,  ניסוך  א:  ּנָ יָעה  ְוהֹוׁשִ ָנא  ע  הֹוׁשַ

מהלכה  היונקת  ישראל,  של  צורתם  פה,  שבעל  תורה 
שעברו  השנים  של  הגשמים  מי  חיבור  היא  מסיני,  למשה 
עילוי  וגילוי  המעיין,  במי  וטהרתם  ברעננותם  המופיעים 
כנסת  של  הדבקות  מסדר  חלק  להיות  בהבאתם  ערכם 
ישראל בדודה, במזבח. ניסוך המים מאחד את פעולתם של 
ישראל כמכונן את ראשית הגשמים של השנה הבאה עלינו 
גילוי  הוא  מעלה  גשמי  עם  פעולתנו  של  זה  איחוד  לטובה. 
של מעייני הישועה, של התורה העליונה המופיעה את עומק 

רוח הקדש דרך חיינו.
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ִעים  נֹוׁשָ ְמָך  ּוְבׁשִ ָך  ּבְ ְטפּוִלים  יִעים.  מֹוׁשִ ְלִצּיֹון  ַיֲעלּו  ָנא  ֵאל 

בך(  )טפולים  זו  מוחלטת  דבקות  א:  ּנָ יָעה  ְוהֹוׁשִ ָנא  ע  הֹוׁשַ

יוסף  בן  משיח  ידי  על  המתגלה  ד',  בשם  לקריאה  מובילה 
ומשיח בן דוד, המושיעים העולים לציון.

ָנא  ע  הֹוׁשַ ּבֹוְגִדים  ל  ּכָ ְלַנֵער  ְזעֹום  ָגִדים.  ּבְ ֲחמּוץ  ָנא  ֵאל 

באויבים  נקמה  של  בלבוש  המופיע  האל  א:  ּנָ יָעה  ְוהֹוׁשִ

מוחלט  בטוב  האויבים(,  מדם  מלאים  בגדיו   = בגדים  )חמוץ 
שאינו מותיר לרע קיום, וממילא כל גילוי רשעה, אף זו של 
אבל  אני,  טהורה  ואומרת  טלפיה  הפושטת  אדום  מלכות 

בפנימיותה מלאת בגידה, אפילו רע נסתר זה, כלה.

יָעה  ע ָנא ְוהֹוׁשִ ֶלֶתְך ָוכֹור הֹוׁשַ כּוֵרי ּבְ ְזּכֹור. ַהּנְ ֵאל ָנא ְוָזכֹור ּתִ

בהיותנו  לך  שנקנו  והארץ,  העם  את  כפולה  זכירה  א:  ּנָ

מתחיים ממך לחלוטין בארץ אשר עיניך בה מראשית שנה 
ועד אחריתה שלמטר השמים אנו שותים מים.

ע  ֵעה ֵמֲעָרבֹות הֹוׁשַ ְעָים ׁשְ ַעְנֵפי ֲעָרבֹות. ּגַ יָך ּבְ ֵאל ָנא ּדֹוְרׁשֶ

א: הערבות, הופעת הסגולה העליונה, מעלה  יָעה ּנָ ָנא ְוהֹוׁשִ

את תפילתנו וצעקתנו )געיים( לרקיע הערבות העליון, ששם 
אוצר הנשמות, והוא המגלה את ערך המציאות הסגולית.

יֹום  ּבְ ִפּלּוִלי  ּבְ ְרֵצה  ֲאָמַרי  ָנה.  ׁשָ ִעּטּור  ּבְ ֵרְך  ּבָ ָנא  ֵאל 

מעטרים  אנו  כך  מתוך  א:  ּנָ יָעה  ְוהֹוׁשִ ָנא  ע  הֹוׁשַ ְעָנא .  הֹוׁשַ

בממשיותה,  המתגלה  הרצון  עומק  את  מגלים  השנה,  את 
ותפילתנו מתקבלת ברצון.
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ה:  א ָאִבינּו ָאּתָ יָעה ּנָ ע ָנא ְוהֹוׁשִ א ֵאל ָנא הֹוׁשַ ָאּנָ
הוספת התואר אב, מתוך היכולת הבלתי גבולית האלוקית 
מופיע היחס שלו אלינו, לכל פרטי המציאות. לכן התפילה 
בכל  המגלה  מלמטה,  תשר"ק  ביחד,  הסדרים  בשני  בנויה 

שלב את אב"ג הבא מלמעלה.

ִצְדקֹוָתיו.  רֹוב  ּבְ ְמָלט  ַהּנִ דֹורֹוָתיו.  ּבְ ִמים  ּתָ ְלַמַען 
ע  הֹוׁשַ חֹוָמה.  ֲאִני  ְלאֹום  ַמִים.  ַמּבּול  בֹא  ּבְ ֶטף  ֶ ִמּשׁ ל  ֻמּצָ

האיתנה  בעמידתו  נח  ה:  ָאּתָ ָאִבינּו  א  יָעה ּנָ ְוהֹוׁשִ ָנא 

מול  בצורה  כחומה  שלנו  האמונה  כח  את  מעורר  במבול 
שטף המציאות.

ר  ׁשָ ּכְ ים.  ִנּסִ ָרה  ֲעׂשָ ּבַ ה  ּסָ ַהְמּנֻ ים.  ַמֲעׂשִ ָכל  ּבְ ֵלם  ׁשָ ְלַמַען 

ָנא  ע  הֹוׁשַ ה .  ַחּמָ ּכַ ְלָבָרה  ַמִים.  ְמַעט  ָנא  ח  ֻיּקַ ָנם  ַמְלָאִכים 

בכל  בהשלמתו  אבינו  אברהם  ה:  ָאּתָ ָאִבינּו  א  ּנָ יָעה  ְוהֹוׁשִ

כשראה  למלאכים  מים  הנותן  הניסיונות,  ובכל  המעשים 
אותם, מעורר את מידתנו הנקיה והברה בקישורה למגמת 

ההשגחה הכללית המקיפה כל.

ְלעֹוָלה.  ה  ַהּשֶׂ ַאֵּיה  ָזַעק  ְלֵמָאה.  ִרי  ּפְ ֶנֱחַנט  ְוָיִחיד  ַרְך  ְלַמַען 

ָנא  ע  הֹוׁשַ ְוסּוָרה .  ְלגֹוָלה  ַמִים.  ָמָצאנּו  ֲעָבָדיו  רּוהּו  ׂשְ ּבִ

שנולד  יצחק  של  נפשו  מסירות  ה:  ָאּתָ ָאִבינּו  א  ּנָ יָעה  ְוהֹוׁשִ

כשאברהם היה בן מאה, היא המעוררת את מידתנו העומדת 
בכל ייסורי הגלות, ומקבלת עולם באהבה ובמסירות.
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ְמַיֵחם  ה.  ִחּכָ ְמָך  ּוְלׁשִ ַטם  ׂשְ ַהּנִ ָרָכה.  ּבְ ֵאת  ׂשְ ם  ִקּדַ ְלַמַען 

ָנא  ע  הֹוׁשַ ְלָתָמר .  ְלָדְמָתה  ִים.  ַהּמַ תֹות  ּקֲ ׁשִ ּבְ לֹות  ַמּקְ ּבְ

אל  ומיושר  כולו  האחוז  יעקב  ה:  ָאּתָ ָאִבינּו  א  ּנָ יָעה  ְוהֹוׁשִ

לישועתך,  ומצפה  הברכות,  לוקח  שהוא  עד  העתיד  מגמת 
המסובכת  המציאות  עם  להתמודד  זו  אחיזה  מתוך  ומסוגל 
המתגלה ברמאותו של לבן, הוא מעורר את היושר הפנימי 

שלנו, את הלב המיושר לרצון של מעלה.

ה  ַמּסָ ה ּבְ ֵאר ְיַכֵהן. ְמֻנּסָ ָחָתן ּפְ ְלַמַען ָצַדק ֱהיֹות ְלָך ְלכֵֹהן. ּכֶ

יָעה  ְוהֹוׁשִ ָנא  ע  הֹוׁשַ ַהּטֹוב .  ְלָהָהר  ַמִים.  ְמִריַבת  ֵמי  ּבְ

שעמד  הגדול,  הכהן  יצא  ממנו  לוי  שבט  ה:  ָאּתָ ָאִבינּו  א  ּנָ

בניסיונות המים ולא התלונן, מעורר את כוחו של המקדש, 
המגלה את השגחת ד' המתמידה.

ֶאָחיו.  ּבְ ַבר  ּגָ ר  ֲאׁשֶ ְיהּוָדה  ְלֶאָחיו.  ִביר  ּגְ ֱהיֹות  ּפֹוַאר  ְלַמַען 

ע  י ִאם ְלַמַעְנָך . הֹוׁשַ ְלָיו ִיַּזל ַמִים. לֹא ָלנּו ּכִ ר רֹוַבע ִמּדָ ִמְסּפַ

ה: שבט המלוכה מעורר בכנסת  א ָאִבינּו ָאּתָ יָעה ּנָ ָנא ְוהֹוׁשִ

את חפץ הטוב המוחלט, הרבה יותר מחפץ החיים הלאומיים, 
ולכן התפילה מתבררת למענך ולא לנו.

ָמׁשּוְך  ן.  ַהּמָ ל  ְלּכֵ ּכִ ִצְדקֹו  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ְוֶנֱאָמן.  ִמּכֹל  ָעָנו  ְלַמַען 

ָנא  ע  הֹוׁשַ ָקָפה .  ׁשְ ַהּנִ ְלזֹאת  ִמי  ִים.  ִמּמַ ּוָמׁשּוי  ְלגֹוֵאל 

של  פנימיותו  הוא  רבנו  משה  ה:  ָאּתָ ָאִבינּו  א  ּנָ יָעה  ְוהֹוׁשִ

משיח, המופיע כמו שחר קימעא קימעא.
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ְותּוִמים.  אּוִרים  ַהּלֹוֵבׁש  ְמרֹוִמים.  ַמְלֲאֵכי  ּכְ ְמּתֹו  ׂשַ ְלַמַען 

ַמִים.  ּוְרִחיַצת  ְוַרְגַלִים  ָיַדִים  ִקּדּוׁש  ּבְ ׁש  ְקּדָ ּמִ ּבַ ָלבֹא  ה  ְמֻצּוָ

ה:  ָאּתָ ָאִבינּו  א  ּנָ יָעה  ְוהֹוׁשִ ָנא  ע  הֹוׁשַ ַאֲהָבה .  ְלחֹוַלת 

קדושת אהרן הכהן וזהירותו בטהרה בעת בואו אל הקודש 
שם נהיה כמלאכי מרום, מגלה את האהבה המוחלטת שלנו 

לרבונו של עולם שממנה נובע מחול חיינו.

ֵעיַנִים.  ָמה  הּוׂשְ ֵלב  ִלְכֵמֵהי  ַמֲחַנִים.  ְמחֹוַלת  ְנִביָאה  ְלַמַען 

ע  ֵאר ַמִים. ְלטֹובּו אֹוָהָליו . הֹוׁשַ ְלַרְגָלּה ָרָצה ֲעלֹות ָוֶרֶדת ּבְ

הגאולה,  מבשרת  מרים  ה:  ָאּתָ ָאִבינּו  א  ּנָ יָעה  ְוהֹוׁשִ ָנא 

מעומק  הנובעת  הצניעות  את  מעוררת  הבאר,  שבזכותה 
הקישור לפנימיות החיים המתגלה במשפחות ישראל.

ִאֵהל.  ָעָליו  ַהּקֶֹדׁש  ְורּוַח  ֵמאֶֹהל.  ָמׁש  לֹא  ֵרת  ְמׁשָ ְלַמַען 

יָעה  ע ָנא ְוהֹוׁשִ ִים. ְלָיָפה ּוָבָרה הֹוׁשַ ן ִנְכְרתּו ַהּמַ ָעְברֹו ַבַיְרּדֵ ּבְ

ה: יהושע בן נון הנכנס לארץ, מעורר בנו את  א ָאִבינּו ָאּתָ ּנָ

התגלות היופי מבחוץ, היונק מבהירות הפנים.

ה ַטל  ד ְראֹות ְלטֹוָבה אֹות. ָזַעק ַאֵיה ִנְפָלאֹות. ִמּצָ ְלַמַען ִלּמַ

יָעה  ְוהֹוׁשִ ָנא  ע  הֹוׁשַ ְלָבנֹון .  ת  ְלַכּלַ ַמִים.  ֶפל  ַהּסֵ ְמלֹא  ָּזה  ִמּגִ

מגלה  ישראל,  על  זכות  המלמד  גדעון  ה:  ָאּתָ ָאִבינּו  א  ּנָ

סגולתם דרך ניסיונות עם טל ומים, מגלה את עומק הטהרה 
שלנו המלבנת כל עוונותינו.
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ְיׁשּוָעֶתָך.  ה  ּתָ ּתַ ָיָדם  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ָך.  ִמְלַחְמּתֶ ֲעׂשֹות  לּוֵלי  ּכְ ְלַמַען 

ָנא  ע  הֹוׁשַ ָבְך .  ְגּדּו  ּבָ ְללֹא  ַמִים.  ָיָדם  ּבְ ָלְקָקם  ּבְ ִמּגֹוי  ְצרּוֵפי 

ה: אך לימוד זכות זה איננו טשטוש,  א ָאִבינּו ָאּתָ יָעה ּנָ ְוהֹוׁשִ

והלוחמים נבחרים רק מנקיי החיים, ומעוררים את פנימיות 
הנאמנות של כנסת ישראל לרבש"ע.

ׁש.  ֻהְקּדָ ְלָנִזיר  ֵמֶרֶחם  ר  ֲאׁשֶ ׁש.  ּדָ צֹוְרִרים  ָיִחיד  ְלַמַען 

ע  הֹוׁשַ ָך .  ָקְדׁשֶ ם  ׁשֵ ְלַמַען  ַמִים.  לֹו  ִהְבַקְעּתָ  ֶלִחי  ׁש  ְכּתֵ ִמּמַ

ה: שמשון בגבורתו מעורר את  ָאּתָ ָאִבינּו  א  ּנָ יָעה  ְוהֹוׁשִ ָנא 

תוכן הקודש הסגולי השורה על ישראל.

ׁשּוב  ּבְ ל.  ִחּדֵ ֵעָדה  ק  ֵמעׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ְוָגֵדל.  הֹוֵלְך  טֹוב  ְלַמַען 

ָנא  ע  הֹוׁשַ ָלִים .  ירּוׁשָ ּכִ ְלָנאָוה  ַמִים.  ָאב  ׁשְ ָצו  ֵמֲחטֹא  ָעם 

וגדל, מנקה את  ה: שמואל שהולך  ָאּתָ ָאִבינּו  א  ּנָ יָעה  ְוהֹוׁשִ

ועוון, מגלה את היופי הפנימי של כנסת  ישראל מכל חטא 
ישראל וקישורה לירושלים.

יר.  ׁשִ ֵלי  ּכְ ָכל  ּבְ ּתֹוָרה  ד  ַהְמַלּמֵ יר.  ׁשִ ּבְ ר  ְמַכְרּכֵ ֵחיְך  ְלַמַען 

ע  הֹוׁשַ ִסְבָרם .  ְבָך  מּו  ְלׂשָ ַמִים.  תֹות  ׁשְ ָתַאב  ּכְ ְלָפָניו  ְך  ְמַנּסֵ

ה: דוד המלך המקריב המים על  א ָאִבינּו ָאּתָ יָעה ּנָ ָנא ְוהֹוׁשִ

עומק  את  בנו  מגלה  צרה,  בעת  מסירות  מתוך  המזבח,  גבי 
הבטחון המוחלט בד'.
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יב ֶעְבָרה. ְלִפּלּולֹו ָיְרָדה  א ּוֵמׁשִ ְסָעָרה. ַהְמַקּנֵ ְלַמַען ָזְך ָעָלה ּבִ

יָעה  ע ָנא ְוהֹוׁשִ ֵרכֹות . הֹוׁשַ ֵאׁש ְוִלֲחָכה ָעָפר ּוַמִים. ְלֵעיֶניָה ּבְ

ה: אליהו הנביא המקנא לאל מגלה את טהרת  א ָאִבינּו ָאּתָ ּנָ

המבט של כנסת ישראל המחליטה כי ד' הוא  האלקים.

ּבֹו.  ֶנֱאַצל  רּוחֹו  ּבְ ַנִים  ׁשְ י  ּפִ ְלַרּבֹו.  ֱאֶמת  ּבֶ ֵרת  ְוׁשֵ ְלַמַען 

ע  אּו ֵגִבים ַמִים. ְלפֹוְצֵחי ִמי ָכמֹוָך . הֹוׁשַ ן ִנְתַמּלְ ַקְחּתֹו ְמַנּגֵ ּבְ

שניים  פי  לו  שניתן  אלישע  ה:  ָאּתָ ָאִבינּו  א  ּנָ יָעה  ְוהֹוׁשִ ָנא 

מאליהו, מעלה את ישראל לאמונה גדולה מעל כל מחשבת 
חלקית  אחרת,  מגמה  כל  עם  האלוקות  השווית  של  זדון 

וחסרה, מי כמוך באלים ד'.

ָאז  ְלצֹאֶנָך.  ׁשּוָבה  ּתְ ְכִריז  ַהּמַ ְרצֹוֶנָך.  ֲעׂשֹות  ִהְרֵהר  ְלַמַען 

ָנא  ע  הֹוׁשַ יֹוִפי  ִמְכַלל  ְלִצּיֹון  ַמִים.  ֵעינֹות  ָסַתם  ְמָחֵרף  בֹא  ּבְ

עם  את  המשיב  המלך  חזקיה  ה:  ָאּתָ ָאִבינּו  א  ּנָ יָעה  ְוהֹוׁשִ

ישראל  של  הפנימיים  החיים  את  מגלה  לרבש"ע,  ישראל 
המרוכזים בציון גם ביופי המעשים החיצוני, הבחירי.

ֵאל  ִלי ְלִהְתּגָ תֹוְך ַהּגֹוָלה. ְוסֹוְדָך ָלמֹו ִנְגָלה. ּבְ ָרׁשּוָך ּבְ ְלַמַען ּדְ

יָעה  ְוהֹוׁשִ ָנא  ע  הֹוׁשַ ר .  ּצָ ּבַ ְלקֹוְרֶאיָך  ּוַמִים.  ֵזְרעֹוִנים  ְרׁשּו  ּדָ

ה: דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, מגלים ערכה  א ָאִבינּו ָאּתָ ּנָ

של תפילה מתוך מצוקה.

ֲאָמָנה.  ׁש  ְמַפּלֵ ָמִהיר  סֹוֵפר  ּוִביָנה.  ָחְכָמה  ַמר  ּגָ ְלַמַען 

ָעם .  ִתי  ְלַרּבָ ַמִים.  ַרֲחֵבי  ּבְ ַהְמׁשּוִלים  ֲאָמִרים  ֵמנּו  ְמַחּכְ
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מגדיל  הסופר  עזרא  ה:  ָאּתָ ָאִבינּו  א  ּנָ יָעה  ְוהֹוׁשִ ָנא  ע  הֹוׁשַ

הערך הלאומי שלנו, האיכותי, המתגדל מעל כל עם ולשון, 
רבתי עם.

לֹא ֵלב ָוֵלב.  יַח ּבְ ָכל ֵלב. ׁשֹוְפִכים ְלָך ׂשִ ֵאי ְלָך ַהּיֹום ּבְ ְלַמַען ּבָ

ָנא  ע  הֹוׁשַ ָים  ּבַ ְלׁשֹוְררּוָך  ַמִים.  ִמְטרֹות  עֹוז  ָך  ִמּמְ ׁשֹוֲאִלים 

ה: כוחנו להתפלל בלב אחד אליך  ָאּתָ ָאִבינּו  א  ּנָ יָעה  ְוהֹוׁשִ

מעורר את שורש האמונה שלנו שנתגלתה בים סוף.

ְצֵמִאים  ָך.  ְוַעּמֶ ַנֲחָלְתָך  ְוֵהם  ֶמָך.  ׁשְ ל  ִיְגּדַ אֹוְמֵרי  ְלַמַען 

ע ָנא  ֶאֶרץ ֲעֵיָפה ְלַמִים. ְלַתְרּתָ ָלמֹו ְמנּוָחה . הֹוׁשַ ֲעָך. ּכְ ְלֶיׁשְ

ה: ועכשיו מתהפך הכל, אנו מגלים  א ָאִבינּו ָאּתָ יָעה ּנָ ְוהֹוׁשִ

בגודל אמונתנו את החפץ הפנימי האלוקי למצוא לנו מנוחה.

א: יָעה ּנָ א הֹוׁשִ ע ָנא ֵאל ָנא. ָאּנָ חזן וקהל: הֹוׁשַ

יֵענּו ֵאל ָמֻעֵזנּו: אנו  א. ְוַהְצִליָחה ָנא. ְוהֹוׁשִ ע ָנא ְסַלח ּנָ הֹוׁשַ

ההצלחה  תתגלה  הקשר  פנימיות  שמתוך  לבקש  מוסיפים 
בחיים הגלויים, אבל כדי שתתגלה הצלחה זו עלינו להתגלות 
ללא עוונות, ולכן מבקשים אנו סליחת עוונות כוללת, מהאל 
בעל הכח הבלתי גבולי, המופיע בשם העצם של העוז המנהל 

אותנו בסבך מפעלי המציאות.

מניח הלולב מידו ולוקח ההושענא ותופסה עד החבטה 
רק  ההושענא  נוטלים  הקדוש  האר"י  פי  על  והנוהגים 

אחרי קדיש.
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א. ְלַמַען  יָעה ּנָ ִים. ְוהֹוׁשִ ּמַ ֲעֶנה ֱאמּוִנים ׁשֹוְפִכים ְלָך ֵלב ּכַ ּתַ
א  ח ָנא ְמַעט ַמִים. ְוַהְצִליָחה ּנָ ַזר ְוָנם ֻיּקַ ִים. ּגָ א ָבֵאׁש ּוַבּמַ ּבָ

בתפילתם  הנאמנים  ישראל  תענה  ָמֻעֵּזנּו:  ֵאל  יֵענּו  ְוהֹוׁשִ

בזכות אברהם אבינו.

ַער  ׁשַ ֱעַקד ּבְ א: ְלַמַען ַהּנֶ יָעה ּנָ זּו ִגְזֵרי ַמִים ְוהֹוׁשִ ֲעֶנה ְדָגִלים ּגָ ּתַ

יֵענּו  ְוהֹוׁשִ א  ּנָ ְוַהְצִליָחה  ַמִים  ֵארֹות  ּבְ ְוָחַפר  ב  ְוׁשָ ַמִים.  ָ ַהּשׁ

ֵאל ָמֻעֵּזנּו: תענה שבטי ישראל בזכות יצחק אבינו.

ָחָלק  ְלַמַען  א:  ּנָ יָעה  ְוהֹוׁשִ ַמִים  ֲעֵלי  חֹוִנים  ים  ַזּכִ ֲעֶנה  ּתַ

ַמִים  ֵאר  ִמּבְ ֶאֶבן  ְוָגל  ָטַען  ִים.  ַהּמַ תֹות  ּקֲ ׁשִ ּבְ לֹות  ַמּקְ ל  ְמַפּצֵ

שחנו  ישראל  תענה  ָמֻעֵּזנּו:  ֵאל  יֵענּו  ְוהֹוׁשִ א  ּנָ ְוַהְצִליָחה 

במדבר ליד המים אחרי קריעת ים סוף בזכות יעקב אבינו.

א:  ּנָ יָעה  ְוהֹוׁשִ ַמִים  ְמׁשּוַלת  ָדת  נֹוֲחֵלי  ְיִדיִדים  ֲעֶנה  ּתַ

ַמִים  ּוְלֶצֱאָצֵאימֹו  ָלמֹו  ְלָהִכין  ַמִים.  ֲענֹוָתם  ִמׁשְ ּבְ רּו  ּכָ ְלַמַען 

מקבלי  ישראל  תענה  ָמֻעֵּזנּו:  ֵאל  יֵענּו  ְוהֹוׁשִ א  ּנָ ְוַהְצִליָחה 

התורה בזכות משה רבנו, אהרן ונשיאי השבטים שכרו את 
המים לכל שבט.

ְלַמַען  א:  ּנָ יָעה  ְוהֹוׁשִ ַמִים  ֲעֵלי  ימֹון  ִביׁשִ ּכְ ִנים  ִמְתַחּנְ ֲעֶנה  ּתַ

יק ָלָעם ַמִים. ֶסַלע ָהְך ַוָּיזּובּו ַמִים ְוַהְצִליָחה  ִית ַמְסּפִ ֶנֱאַמן ּבַ

את  הממשיכים  ישראל  תענה  ָמֻעֵּזנּו:  ֵאל  יֵענּו  ְוהֹוׁשִ א  ּנָ

התפילה מאז תפילת המים במדבר בזכות משה רבנו.
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ד  ּקַ ּפֻ ְלַמַען  א:  ּנָ יָעה  ְוהֹוׁשִ ַמִים  ְבֵאר  ֲעִלי  עֹוִנים  ֲעֶנה  ּתַ

א  ּנָ ְוַהְצִליָחה  ַמִים  קֹוָתם  ְלַהׁשְ ְצֵמִאים  ַמִים.  ְמִריַבת  ֵמי  ּבְ

המשך  את  המבקשים  ישראל  תענה  ָמֻעֵּזנּו:  ֵאל  יֵענּו  ְוהֹוׁשִ

הבאר אחר מות מרים, בזכות משה שהבאר חזרה בזכותו.

א: ְלַמַען רֹאׁש  יָעה ּנָ ִכים ְלָך ַמִים ְוהֹוׁשִ ים ְמַנּסְ ֲעֶנה ְקדֹוׁשִ ּתַ

ַמִים  ְלָך  ְוָנַסְך  ץ  ּפָ ָחִליָלה  ַמִים.  תֹות  ׁשְ ָתַאב  ּכְ ְמׁשֹוְרִרים 

יֵענּו ֵאל ָמֻעֵּזנּו: ישראל קדושים בניסוך  א ְוהֹוׁשִ ְוַהְצִליָחה ּנָ

המים ממשיכי דרכו של דוד המלך שלא אבה לשתות המים 
שהובאו מבית לחם והקריבם לד'.

ל  א: ְלַמַען ּתֵ יָעה ּנָ ֵלי ַמִים ְוהֹוׁשִ ִרּבּוַע ֶאׁשְ ֲעֶנה ׁשֹוֲאִלים ּבְ ּתַ

ַמִים ְוַהְצִליָחה  ח ֶאֶרץ ְוַתְרִעיף ׁשָ ְפּתַ ּיֹות מֹוָצא ַמִים. ּתִ ְלּפִ ּתַ

ארבעת  האוחזים  ישראל  תענה  ָמֻעֵּזנּו:  ֵאל  יֵענּו  ְוהֹוׁשִ א  ּנָ

המקדש  מקדושת  הנמשכים  מים,  על  הגדלים  המינים 
שבזכותו תפתח ברכת ארץ ושמים.

ֲעוָֹנם  ּוְמַחל  ְסַלח  רּון.  ְיׁשֻ ֲעַדת  ְקַהל  ָנא  ַרֶחם  וקהל:  חזן 

ֵענּו: יֵענּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ְוהֹוׁשִ

ִנדֹוִנים.  ְלָפֶניָך  אנּו  ּבָ ֲאדֹוִנים.  ַיד  ֶאל  ֲעָבִדים  ֵעיֵני  ּכְ ָאז 
ֵענּו: יֵענּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ְוהֹוׁשִ

ּוְבָעלּונּו  ׁשּונּו  ּדָ ְמָדִנים.  ָבנּו  רּו  ִנְתּגָ ָהֲאדֹוִנים.  ֲאדֹוֵני  ֶאה  ּגֵ

אשר  ד',  גאות  ֵענּו:  ִיׁשְ ֱאלֵֹהי  יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ֲאדֹוִנים  זּוָלְתָך 
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המציאות  הכרחי  כל  על  מתגברת  גאוותו,  ישראל  על 
בחוברת,  וטבע  נס  המופיעה  העליונה  המחשבה  ממקור 
המנסים  על  והתגברות  הגאולה  הארת  מתעוררת  ומתוכה 

לשלוט עלינו.

ְרנּו ִנְפְלאֹוֶתיָך  ַתֲחנּון. ָעֶדיָך ַרחּום ְוַחנּון. ְוִסּפַ נּו ַהּיֹום ּבְ ׁשְ ֵהן ּגַ

ֵענּו: יֵענּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ּנּון ְוהֹוׁשִ ׁשִ ּבְ

ׁש  ְחּבָ ֵאָביָה ּתֶ ַרת ַמִים ּכְ יָבׁש. ַחׁשְ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש. ָנא ַאל ּתִ

ֵענּו: ארץ זבת חלב ודבש אל נא תיבש,  יֵענּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ְוהֹוׁשִ

מיעוט  על  הכאב  את  יחבוש  מים  המופיע  עננים  קישור 
הארת הפנים, בגילוי הרחמים העליונים המופיע דרך הגשם.

יק ֵאל ֱאמּוָנה  ר ַצּדִ מֹוָנה. ָיׁשָ ְבָעה ּוׁשְ ַיד ׁשִ ֵמָנה. ּבְ ְטֵענּו ִבׁשְ

שבעת  בהופעת  בארצנו  תיטענו  ֵענּו:  ִיׁשְ ֱאלֵֹהי  יֵענּו  ְוהֹוׁשִ

רועים ושמונה נסיכי אדם.

ֶרץ  ּה ּפָ י ְפָרץ ּבָ ל ְיֵמי ָהָאֶרץ. ְלִבְלּתִ ַרּתָ ְבִרית ָלָאֶרץ. עֹוד ּכָ ּכָ

ַעל  ֲעָרִבים  ּכַ ַמִים.  ֲעֵלי  ִנים  ִמְתַחּנְ ֵענּו:  ִיׁשְ ֱאלֵֹהי  יֵענּו  ְוהֹוׁשִ

ֵענּו:  יֵענּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ִים ְוהֹוׁשִ ִיְבֵלי ַמִים. ָנא ְזכֹור ָלנּו ִנּסּוְך ַהּמַ

תפילתנו עלי מים מגלה את מדרגת הערבות היכולות לחיות 
רק עלי מים, כך אנו חיים רק על השפעתך.

קֹול  ּבְ ֲעֵנם  ְוָעָתם.  ׁשַ ּבְ עֹוְמִסים  ָעָתם.  ַמּטָ ֶדֶרְך  ּבְ יִחים  ׂשִ

ֵענּו: ארבעת המינים אותם אנו  יֵענּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ִגיָעָתם ְוהֹוׁשִ ּפְ

נוטלים כפי אופן גדילתם, עצם נטילתם היא תפילה לגשם.
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עֹות  ְלמֹוׁשָ ֵאל  ֵקם  ַצּדְ עֹות.  ׁשְ ְלִפּלּוָלם  ֵנה  ּפְ ְיׁשּועֹות.  ּפֹוֵעל 

לתפילתנו  תפנה  ישועות  פועל  ֵענּו:  ִיׁשְ ֱאלֵֹהי  יֵענּו  ְוהֹוׁשִ

ותיעתר לנו, חשוף צדקתנו אל למושעות.

יַע ְולֹא  ע. ַרב ְלהֹוׁשִ ח ֶאֶרץ ְוִיְפרּו ֶיׁשַ ְפּתַ ע. ּתִ ׁשַ ם ּתִ קֹול ִרְגׁשָ

וברך  תפילתנו  תשמע  ֵענּו:  ִיׁשְ ֱאלֵֹהי  יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ע  ֶרׁשַ ָחֵפץ 

את הארץ בלימוד זכות על ישראל.

ח.  ַתח. ְואֹוָצְרָך ַהּטֹוב ָלנּו ִתְפּתַ ַמִים ּפְ ֲעֵרי ׁשָ חזן וקהל: ׁשַ

ֵענּו: יֵענּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ח. ְוהֹוׁשִ ְמּתַ יֵענּו ְוִריב ַאל ּתִ ּתֹוׁשִ

קול אליהו מבשר  ְואֹוֵמר:  ר  ְמַבּשֵׂ ר  ְמַבּשֵׂ קֹול  וקהל:  חזן 
הגאולה מגלה את קול ד' הנשמע כשבא לגאול את ישראל.

ְואֹוֵמר:  ר  ְמַבּשֵׂ א.  ּבָ ֶזה  ה  ִהּנֵ ּדֹוִדי  קֹול  א.  ּבָ ֲעָך  ֶיׁשְ אֹוֶמץ 

גבורת הישועה מתגלה, כך מבשרנו אליהו.

ר  ְמַבּשֵׂ ַהֵּזיִתים.  ַהר  ַעל  ַלֲעמֹוד  ים.  ּתִ ּכִ ִרְבבֹות  ּבְ א  ּבָ קֹול 

את  המלווים  המלאכים  רבבות  מתוך  נשמע  הקול  ְואֹוֵמר: 

רבש"ע הבוקע את הר הזיתים בעת הגאולה.

ר ְואֹוֵמר: ַקע. ְמַבּשֵׂ יו ַהר ִיּבָ ְחּתָ ֹוָפר ִלְתַקע. ּתַ ּשׁ ּתֹו ּבַ ׁשְ קֹול ּגִ

ר  ְמַבּשֵׂ ְזָרח.  ִמּמִ ָהָהר  ֲחִצי  ּוָמׁש  ְוָזַרח.  ְוֵהִציץ  ַפק  ּדָ קֹול 

ְואֹוֵמר:
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ר  יו ִעּמֹו. ְמַבּשֵׂ קֹול ֵהִקים ִמּלּול נֹוֲאמֹו. ּוָבא הּוא ְוָכל ְקדֹוׁשָ

עם  ומגיע  הבטחתו  מקיים  ד'  קול  כי  מבשר  אליהו  ְואֹוֵמר: 

מלאכיו ונשמות ישראל לגאלנו.

ר ְואֹוֵמר: עֹוָלם. ְמַבּשֵׂ ַמע ּבָ ָ ת קֹול ִיּשׁ ֵאי עֹוָלם. ּבַ קֹול ּוְלָכל ּבָ

ר  ְמַבּשֵׂ ִאּמֹו.  ֵעי  ִמּמְ ֶיֶלד  ּכְ נֹוְלדּו  ְרָחמֹו.  ֲעמּוֵסי  ֶזַרע  קֹול 

ְואֹוֵמר: חידוש הגאולה הוא הריון ולידה.

ְואֹוֵמר:  ר  ְמַבּשֵׂ זֹאת.  ּכָ ַמע  ׁשָ ִמי  זֹאת.  ִמי  ְוָיְלָדה  ָחָלה  קֹול 

הריון ולידה המופיעים בבת אחת– פלא עליון.

ר ְואֹוֵמר: ה. ְמַבּשֵׂ ֵאּלֶ ה. ּוִמי ָרָאה ּכָ ל ֵאּלֶ ַעל ּכָ קֹול ָטהֹור ּפָ

ר  ְמַבּשֵׂ ֶאָחד.  יֹום  ּבְ ֶאֶרץ  ֲהיּוַחל  הּוָחד.  ּוְזָמן  ע  ֶיׁשַ קֹול 

מדרגות  כל  אחת  בבת  אז  מגיע,  הגאולה  כשזמן  ְואֹוֵמר: 

הכל,  את  המקיף  אחד  כתוכן  אחד,  כביום  נבנות  הנשמה 
בעיתה אחישנה.

ר  ְמַבּשֵׂ ֶאָחת.  ַעם  ּפַ ּגֹוי  ֶלד  ִיּוָ ִאם  ָוַתַחת.  רּום  יר  ּבִ ּכַ קֹול 

ְואֹוֵמר:

אֹור.  ִיְהֶיה  ֶעֶרב  ְלֵעת  ְוָהָיה  ָנאֹור.   - ַעּמֹו  ִיְגַאל  ְלֵעת  קֹול 

ר ְואֹוֵמר: ְמַבּשֵׂ
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ִצּיֹון.  ָיְלָדה  ם  ּגַ ָחָלה  י  ּכִ ִצּיֹון.  ְלַהר  ַיֲעלּו  יִעים  מֹוׁשִ קֹול 

ר ְואֹוֵמר: ְמַבּשֵׂ

ר ְואֹוֵמר: בּוֵלְך. ַהְרִחיִבי ְמקֹום ָאֳהֵלְך. ְמַבּשֵׂ ָכל ּגְ ַמע ּבְ קֹול ִנׁשְ

ּוְבנֹוַתִיְך.  ָבַנִיְך  ִלי  ַקּבְ נֹוַתִיְך.  ּכְ ִמׁשְ ק  ׂשֶ ּמֶ ּדַ ַעד  יִמי  ׂשִ קֹול 

ר ְואֹוֵמר: ְמַבּשֵׂ

ר  ְמַבּשֵׂ ֶחְברֹון.  ֵני  ְיׁשֵ ָקמּו  י  ּכִ רֹון.  ָ ַהּשׁ ֶלת  ֲחַבּצֶ ִעְלִזי  קֹול 

ְואֹוֵמר:

ר  ְמַבּשֵׂ ָמעּו.  ִתׁשְ קֹוִלי  ּבְ ִאם  ַהּיֹום  עּו.  ׁשְ ְוִהּוָ ֵאַלי  נּו  ּפְ קֹול 

ְואֹוֵמר:

ר  ְמַבּשֵׂ ַעְצמֹו.  ּבְ ִוד  ּדָ הּוא  מֹו.  ׁשְ ֶצַמח  ִאיׁש  ֶצַמח  קֹול 

ְואֹוֵמר: אופן צמיחת הגאולה קימעא קימעא, המופיעה את 

מדרגת הנשמה האחת בחיצוניות החיים, נמשכת ממדרגת 
דוד המלך.

ר  ְמַבּשֵׂ ָעָפר.  ׁשֹוְכֵני  נּו  ְוַרּנְ ָהִקיצּו  ָעָפר.  י  פּוׁשֵ ּכְ קּומּו  קֹול 

ְואֹוֵמר:

ר  ְמַבּשֵׂ ַמְלּכֹו.  ְיׁשּועֹות  ִמְגּדֹול  ַהְמִליכֹו.  ּבְ ָעם  ִתי  ַרּבָ קֹול 

ְואֹוֵמר:
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ְלָדִוד.  יחֹו  ִלְמׁשִ ֶחֶסד  ה  עֹוׂשֶ ְלַהֲאִביד.  ִעים  ְרׁשָ ם  ׁשֵ קֹול 

ר ְואֹוֵמר: ְמַבּשֵׂ

עֹוָלם.  ַעד  ּוְלַזְרעֹו  ְלָדִוד  עֹוָלם.  ְלַעם  ְיׁשּועֹות  ָנה  ּתְ קֹול 

ר ְואֹוֵמר: ְמַבּשֵׂ

 חזן ג' פעמים והקהל חוזר ג' פעמים:  

ר ְואֹוֵמר: ר ְמַבּשֵׂ קֹול ְמַבּשֵׂ

ֵאם  ְוַנּשְׂ ּוְרֵעם  ַנֲחָלֶתָך  ֶאת  ּוָבֵרְך  ָך  ַעּמֶ ֶאת  יָעה  הֹוׁשִ
ְיהָֹוה  ִלְפֵני  י  ְנּתִ ִהְתַחּנַ ר  ֲאׁשֶ ה  ֵאּלֶ ָבַרי  ּדְ ְוִיְהיּו  ָהעֹוָלם:  ַעד 

ט ַעְבּדֹו  ּפַ ְקרֹוִבים ֶאל ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו יֹוָמם ָוָלְיָלה ַלֲעׂשֹות ִמׁשְ

י  ַעּמֵ ל  ּכָ ַעת  ּדַ ְלַמַען  יֹומֹו:  ּבְ יֹום  ַבר  ּדְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעּמֹו  ט  ּפַ ּוִמׁשְ

י ְיהָֹוה הּוא ָהֱאלִֹהים ֵאין עֹוד: ָהָאֶרץ ּכִ

מניח  הקדוש  כאר"י  הנוהג  תתקבל.  קדיש  אומר  הש"ץ 
הלולב מידו ולוקח ההושענא וחובטים. יחבוט הערבה על 
הקרקע דוקא כמבואר בזוה"ק ויהיו בערבה ה' בדים לא 
פחות ולא יותר ויחבוט רק ה' חבטות ולא יותר. ויכווין 
להאיר בעולם הגלוי את כל החסד הגדול שנמשך עלינו 
בהקפות ובתפילה, בריכוז, בצמצום ובדיוק החיים, מתוך 

כל כנפות הארץ אל הנקודה הפנימית המחיה אותם.
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ואחר חבטת הערבה יאמר תחנה זו:

ַהּבֹוֵחר  ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו  ִמְלָפֶניָך  ְיִהי ָרצֹון 
ַרֲחִמים  ּבְ ל  ַקּבֵ ּתְ ׁשֶ ַהּטֹוִבים  ּוְבִמְנָהֵגיֶהם  טֹוִבים  ְנִביִאים  ּבִ

ְבַעת  ׁשִ ְזכּות  ָלנּו  ּוְזכֹור  ַוֲהָקפֹוֵתינּו  ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ֶאת  ּוְבָרצֹון 

ּוֵביֶניָך  יֵנינּו  ּבֵ ְפֶסֶקת  ַהּמַ ְרֶזל  ַהּבַ ְמִחיַצת  ְוָתִסיר  ִמיֶמיָך  ּתְ

ַעל  ֶאֶרץ  ּתֹוֶלה  ַהֲחִתיָמה  ָלנּו  ְוֵתיִטיב  ְוָעֵתנּו  ׁשַ ְוַתֲאִזין 

ן  ּתֵ ּתִ ַהֶּזה  ְוַהּיֹום  טֹוִבים.  ַחִּיים  ֵסֶפר  ּבְ ְוָחְתֵמנּו  ִליָמה  ּבְ

ֲחִביַטת  ְיֵדי  ַעל  קֹות  ְמֻמּתָ בּורֹות  ּגְ ָחֵמׁש  ֻעֶּזָך  ִכיַנת  ׁשְ ּבִ

יֵניֶהם  ּבֵ ים ְוִתְתעֹוֵרר ָהַאֲהָבה  דֹוׁשִ ֲעָרָבה ִמְנַהג ְנִביֶאיָך ַהּקְ

יִנין  בּורֹות ְוָכל ַהּדִ ל ַהּגְ ֶקת ּכָ יָך ַמְמּתֶ ּפִ יקֹות  ׁשִ ֵקנּו ִמּנְ ְ ּוְתַנּשׁ

ַטל  הּוא  ׁשֶ וא"ו(  ה"א  )יו"ד  ם  ְבׁשֵ ֻעֶּזָך  ִכיַנת  ִלׁשְ ְוָתִאיר 

ל )פב"פ(  ּלֵ ְתּפַ ָך ַהּמִ ַפע ְלַעְבּדְ יַע ׁשֶ ּפִ ׁשְ ם ּתַ ָ ָך ּוִמּשׁ אֹורֹות ַטּלֶ

ֲאִריְך ָיָמיו ְוִתְמחֹול לֹו ֲחָטָאיו ַוֲעוֹנֹוָתיו  ּתַ ְלָפֶניָך )ְמִחיָלה( ׁשֶ

ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ֵלִני  ְלַקּבְ ְוָיְדָך  ְיִמיְנָך  ְוִתְפׁשֹוט  ָעיו  ּוְפׁשָ

ׁשֹוֵקָקה  ֶנֶפׁש  ַמִים  יַע  ּבִ ְלַהׂשְ ח  ְפּתַ ּתִ ַהּטֹוב  ְואֹוָצְרָך  ְלָפֶניָך 

ַמִים  ָ ח ְיהָֹוה ְלָך ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹוב ֶאת ַהּשׁ תּוב ִיְפּתַ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ה ָיֶדָך ָאֵמן: ל ַמֲעׂשֵ ִעּתֹו ּוְלָבֵרְך ֶאת ּכָ ָלֵתת ְמַטר ַאְרְצָך ּבְ




