
 ליל הושענא רבהאלול תשע"ז,  כ בע"ה

 !הושיעה נא? ומי אני
 17שיעור בסוכה במשוררת רחל 

 

  , המשנה מסכת סוכה ד

יַצד, ָמקֹום ָהָיה ְלַמָטה ִמירּוָשַלִים, ְוִנְקָרא מֹוָצא. יֹוְרִדין ְלָשם ּוְמַלְקִטין ִמָשם ֻמְרבִ  ל ֲעָרָבה, ִמְצַות ֲעָרָבה כֵּ ֹוּיֹות ש ל
ַח. ָתְקעּו י ַהִמְזבֵּ ן ְכפּוִפין ַעל ַגבֵּ יה ל ַח, ְוָראשֵּ י ַהִמְזבֵּ ת  ּוָבִאין ְוזֹוְקִפין אֹוָתן ְבִצדֵּ ִריעּו ְוָתְקעּו. ְבָכל יֹום ַמִקיִפין א ל ְוהֵּ

ר, ֲאִני ָוה ַח ַפַעם ַאַחת, ְואֹוְמִרים, ָאָנא ה' הֹוִשיָעה ָנא, ָאָנא ה' ַהְצִליָחה ָנא. ַרִבי ְיהּוָדה אֹומֵּ  ּו הֹוִשיָעה ָנא. ַהִמְזבֵּ

 

 חסד: שם ע"ב

משבעים ושתים שמות הן, הנקובים בשלש מקראות הסמוכין בפרשת ויהי בשלח רש"י על בבלי סוכה מה א: 
ויסע וגו' ויבא בין מחנה ויט משה את ידו, ושלשתן בני שבעים ושתים אותיות, ומהן שם המפורש אות ראשונה 
של פסוק ראשון, ואחרונה של אמצעי, וראשונה של אחרון, וכן בזה הסדר כולן, השם הראשון והו וי"ו של 
ויסע, ה"א דכל הלילה, וי"ו דויט, ושם השלשים ושבע הוא אני אל"ף דמאחריהם, ונו"ן ראשון דהענן בחשבון 

 של מפרע, ויו"ד דרוח קדים:

  כא:-, יטשמות יד

ם ַוֹוִּיַסע יה ל ַאֲחרֵּ ְך מֵּ ל ל ל ַוֹוּיֵּ ְך ִלְפנֵּי ַמֲחנֵּה ִיְשָראֵּ ם: ַוֹוִּיַסע ַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים ַהֹהלֵּ יה ל ַאֲחרֵּ ם ַוֹוַּיֲעֹמד מֵּ ָעָנן ִמְפנֵּיה ל  ַעמּוד ה ל

ה ת ַהָלְיָלה ְוֹלא ָקַרב ז ל ר א ל ְך ַוֹוָּיא ל ָעָנן ְוַהחש ל ל ַוְיִהי ה ל ין ַמֲחנֵּה ִיְשָראֵּ ין ַמֲחנֵּה ִמְצַרִים ּובֵּ ה ָכל ַהָלְיָלה: ַוֹוָּיֹבא בֵּ ל ז ל  א ל

ְך ְיֹדוָ  ת ָידֹו ַעל ַהֹוָּים ַוֹוּיֹול ל ה א ל ָחָרָבה ַוֹוִּיָבְקעּו ַהָמִים:ַוֹוּיֵּט מש ל ת ַהֹוָּים ל ל ם א ל ת ַהֹוָּים ְברּוַח ָקִדים ַעָזה ָכל ַהַלְיָלה ַוֹוָּיש ל  ד א ל

 חריהמויסעעמודהעננמפניהמויעמדמאחריהמאההלכלפנימחנהישראלוילכממיסעמלאכהאלהיו

 עהיהיולארשיהנחמניבומירצמהנחמניבאביונהלילהתאראיוכשחהונלילהלכהזלאהזברקאלוה

 מלחרבהויבקעוהמיממעזהכלהלילהוישמאתהיייטמשהאתידועלהימויולכיהוהאתהימברוחקדו

 

 באתערותא דלתתא אתערותא דלעילאגבורה: 

בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מוסיפין כח בגבורה של מעלה : מדרש רבה איכה פרשה א פסקה לג
רצונו של מקום כביכול מתישין כח גדול של  כמד"א )תהלים ס'( באלהים נעשה חיל ובזמן שאין ישראל עושין

 .מעלן דכתיב )דברים ל"ב( צור ילדך תשי

 

 תפארת: ראו עתה כי אני אני הוא

אני משמות הש"י וכמו כן והו. כך אמרו המפרשים לגמרא, ואני אומר שהוא : רמב"ם פירוש המשניות סוכה ד ה
ין ]הּוא  ְראּו ַעָתה ִכי ֲאִני ֲאִני"קורא, ורומז למה שאומר  ְרָפא ְואֵּ ה ָמַחְצִתי ַוֲאִני א ל ין ֱאֹלִהים ִעָמִדי ֲאִני ָאִמית ַוֲאַחֹוּי ל ְואֵּ

ראו עתה כי ", שזה הפסוק בא בשמירת ישראל וישועתם, וכאילו אמר אתה שאמרת לט(, )דברים לב[" ִמֹוָּיִדי ַמִציל
 .הושיעה נא כמו שהבטחתנו "אני אני הוא

 

 עמו אנכי בצרהנצח: 

ומקצת הגאונים אמרו שהוא רוצה בו מי שאני והוא בצרה הושיעה נא, וזה : פירוש המשניות סוכה ד ה רמב"ם
ֱענֵּהּו"]על דרך הפשט והוא אמרו יתעלה  ִני ְוא ל הּו]ִעמֹו ָאֹנִכי ְבָצָרה  [ִיְקָראֵּ הּו ַוֲאַכְבדֵּ  .טו( )תהלים צא[" ֲאַחְלצֵּ
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 "הוד: "ואני בתוך הגולה", "והוא אסור באזקים

ועדיין צריך טעם לזה למה נשתנו שני שמות הללו ... משבעים ושתים שמות הן: סוכה מה/אבבלי תוספות 
וקרא  "ַוֲאִני ְבתֹוְך ַהגֹוָלה" )א, א(משום דדרשינן באיכה רבתי קרא דכתיב ביחזקאל  ?דאמרינן להו טפי מאחריני

 שיע לעצמו:וכביכול הוא בעצמו והיינו הושענא שי "ְוהּוא ָאסּור ָבאִזִקים" )מ, א(דכתיב בירמיה 

 

 בלי הפסקה – יסוד: אני והו

אפילו כשאני בין העם כיון שאין רואה סתר לבבי אלא הוא לבדו ועוד אין : ד, דברי כבושיןספר חרדים פרק 
משגיח תמיד בי להיטיב לי רק הוא לבדו ואין מי שיוכל להציל אותי מצרתי זולתו לכן לא יפסיקו ביני לבינו 

התהלך הנבראים כי ֻכלם כאין נגדו ואני והוא לבדי עומדים והיינו דכתיב "חי ה' אשר עמדתי לפניו" וכתיב "
 לפני"...

 

 מלכות: אני והו=אנא הוי'

 בגימטריא אנא ה'.  -אני והו : רע"ב על סוכה ד ה
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