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 אני והו הושיעא נא

 הרב צבי שמשוני

 

 :]ד, ה[כך שנינו במסכת סוכה 

יורדין לשם ומלקטין משם  ,מקום היה למטה מירושלם ונקרא מוצא ?מצות ערבה כיצד

מרביות של ערבה ובאין וזוקפין אותן בצדי המזבח וראשיהן כפופין על גבי המזבח תקעו 

אחת ואומרים אנא ה' הושיעה נא אנא ה'  בכל יום מקיפין את המזבח פעם .והריעו ותקעו

ואותו היום מקיפין את המזבח שבעה  ,הצליחה נא רבי יהודה אומר אני והו הושיעה נא

אומר ליה פעמים בשעת פטירתן מה הן אומרים יופי לך מזבח יופי לך מזבח רבי אליעזר 

 .ולך מזבח ליה ולך מזבח

, ואילו דעת ר' אנו מכירים את האמירה הזו מההללו היא שאומרים 'אנא ה' הושיעה נא' דעת חכמים

 יהודה היא שאומרים 'אני והו הושיעא נא' ואת האמירה הזו אנו מכירים מחג הסוכות, מההושענות. 

 הקובעת ארבעה ימי דין:  ]א, ב[נקדים הקדמה נוספת. אנו מכירים את המשנה בראש השנה 

ת על פירות האילן בראש השנה כל ארבעה פרקים העולם נידון בפסח על התבואה בעצרב

באי העולם עוברין לפניו כבני מרון שנאמר )תהלים ל"ג( היוצר יחד לבם המבין אל כל 

  מעשיהם ובחג נידונין על המים:

בחג הסוכות אנו נידונים על המים. אנו מתייחסים אל הדין במשך חג הסוכות, בפיוטי ההושענות. כל 

קשת תחנונים על השנה שתהיה גשומה. מלבד ההושענות, את יום פיוטי ההושענות הם תפילת דין, ב

יום דין )בעיקר בחסידות(, יום דין שלישי בשרשרת הימים הנוראים, יום ממש ל כוהושענא רבא הפ

 חיתום הדין. 

דברי חכמים מובנים  נחזור אל המחלוקת שבמשנה על הנוסח שהיו אומרים בשעת הקפת המזבח.

פשר האמירה 'אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הצליחה נא'. אך מה פשר דברי ר' לנו, אנו מבינים את 

 יהודה, מה פשר האמירה 'אני והו הושיעה נא'?

 :[15]תורתם של ראשונים הגאונים כבר עסקו בשאלה זו, רב האי גאון נשאל על כך והציע כמה פירושים 

א הושיעא נא. אשכחן בפי' וששאלתם לרבנו האי גאון ז"ל והא דתנן ר' יהודה אומ' אני והו

ח מפני שכך היו ישראל אומ' אני והוא אני ומזבח הושיעא נא היו מבקשין רחמים על המזב

  שהוא כפרתן.

ויש שאומ' טעם אחר מה פירוש אני והוא כך שמענו כי כלפי שמים קאמ' ותנא דידן הוא 

שבזמן שישראל והכי הוא קאמרי קמי שמיא לרב' ר' יהודה אני ואותך הושיעא נא כלו' 

שרוין בצער כאילו שכינה שרויה עמהן ומביאין טעם לדבר אשר פדית לך ממצרים גוים 

ואלהיו כביכול שהוא פדוי עמהן ומדמין אותו לזו שנ' למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך 

 .וענני

ש זה קצת קשה כוונה למזבח. פירו'הוא', דהיינו למישהו, והה פירושלפי הפירוש הראשון, המילה 'והו' 

אנו מתכוונים להבנה, לא ברור מה הרעיון שעומד מאחורי האמירה. לפי הפירוש השני הכוונה לקב"ה, 

 אל הקב"ה, שגם הוא זקוק לישועה. 
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 גם הרמב"ם נדרש לפרשנות המשפט הזה, וכך כתב בפירוש המשנה:

אומר  כך כתבו מפרשי התלמוד. ואני -אני, משמותיו של הקדוש ברוך הוא, וכן הוא, 

שהוא קורא ומתכוון למי שאמר אני אני הוא, שאותו הכתוב נאמר בנצחון ישראל 

ותשועתם, כאלו יאמר אתה האומר ראו עתה כי אני אני הוא הושיעה נא כמו שהבטחתנו. 

ויש מן הגאונים שאמר שענינו הוי מי שאני והוא בצרה הושיעה נא, וזה על דרך המליצה 

 ו אנכי בצרה.והוא אמרו יתרומם ויתהדר עמ

הפירוש הראשון של הרמב"ם דומה לפירוש השני של רב האי כיוון שלפי שניהם מדובר על הקב"ה, 

אלא שרב האי אמר שהמילה 'הו' רומזת לקב"ה, ואילו הרמב"ם אמר שזה אחד משמותיו של הקב"ה. 

א שאנו בנוסף, לפי הרמב"ם גם 'אני' הוא שם של הקב"ה, ואם כן אנו בעצם פונים אל ה', אל

 (. 'ה' אלוקים'אומרים  פי שאנומשתמשים בשם כפול )כ

  :]סוכה מה, א[ נזכיר גם את הפירוש המוכר של רש"י

בגימטריא: אנא ה'. ועוד: משבעים ושתים שמות הן, הנקובים בשלש מקראות  -אני והו 

  ...הסמוכין בפרשת ויהי בשלח

 פירושו:מצטטים את דברי רש"י ומקשים על  ]סוכה מה, א[התוספות 

בגימטריא אנא ה' ועוד משבעים ושתים שמות הן הנקובין בשלשה מקראות  -אני והו 

הסמוכין בפרשת ויהי בשלח ויסע מלאך וגו' ויבא בין מחנה וגו' ויט משה את ידו וגו' 

ושלשתן בני שבעים ושתים אותיות ומהם שם המפורש אות ראשונה של פסוק ראשון 

 . כך פי' הקונטרסחרון וכן בסדר הזה כולם אחרונה של אמצעי וראשון של א

ועדיין צריך טעם לזה למה נשתנו שני שמות הללו דאמרינן להו טפי מאחריני משום 

דדרשינן באיכה רבתי קרא דכתיב ביחזקאל )א( ואני בתוך הגולה וקרא דכתיב בירמיה )מ( 

 והוא אסור בזיקים כביכול הוא בעצמו והיינו הושענא שיושיע לעצמו.

אנא ה' הושיעא  -במשפט שמציעים חכמים  גםשכיוון שהוא טוען י, "מקשה על פירושו של רשתוספות 

מה הצורך של רבי יהודה לחלוק ולהציע משפט אחר, שלא מובן, שבסך הכל אנו פונים אל ה',  -נא 

פונה אל ה' באמצעות שם אחר, שם שאנו לא מכירים. גם הריטב"א חולק על  -אומר את אותו רעיון 

 וש הראשון. הפירוש השני של רש"י, אך אנו נתמקד דווקא בפיר

בפירוש הראשון רש"י מציע ש'אני והו' בגימטריא שווה ל'אנא ה''. מבחינת הגימטריא החשבון בסדר 

גמור, אבל הרעיון לא מובן כלל. חכמים קבעו שנאמר משפט מסויים, מדוע ר' יהודה חולק, מה הצורך 

מקורית, מה פשר להגיד את אותה אמירה באמצעות מילה לא מובנת שמקבילה בגימטריא לאמירה ה

 דברי ר' יהודה? 

נניח רגע את חג הסוכות ותפילת ההושענות, ונעיר הערה נוספת על סדר העבודה של יום כיפור. כך 

 אנו אומרים בתפילת מוסף של יום הכיפורים:

צֵׁ  הּוא יוֹׁ ש שֶׁ רָׁ ְמפֹׁ ם הַׁ ְמִעים שֵׁ יּו שוֹׁ הָׁ ה, ְכשֶׁ רָׁ ֲעזָׁ ְמִדים בָׁ עוֹׁ ם הָׁ עָׁ ֲהִנים ְוהָׁ כֹׁ ל, ְוהַׁ דוֹׁ ן גָׁ הֵׁ א ִמִפי כֹׁ

ר ְרִכים ִלְגמֹׁ ְמבָׁ ד הַׁ ן ְכנֶׁגֶׁ ּוֵׁ יָׁה ִמְתכַׁ ם, וכו'. ְוַאף הּוא הָׁ ל ְפנֵׁיהֶׁ ְפִלים עַׁ ֲחִוים ְונוֹׁ ְרִעים ּוִמְשתַׁ יּו כוֹׁ  הָׁ

רּו. ם ִתְטהָׁ הֶׁ ר לָׁ מֵׁ ם וכו' ְואוֹׁ שֵׁ ת הַׁ  אֶׁ

 :]ח[ג'  חלק זה של התפילה מבוסס על שתי משניות במסכת יומא. משנה אחת בפרק

בא לו אצל פרו ופרו היה עומד בין האולם ולמזבח ראשו לדרום ופניו למערב והכהן עומד 

במזרח ופניו למערב וסומך שתי ידיו עליו ומתודה וכך היה אומר אנא השם עויתי פשעתי 

חטאתי לפניך אני וביתי אנא השם כפר נא לעונות ולפשעים ולחטאים שעויתי ושפשעתי 
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ני וביתי ככתוב בתורת משה עבדך )ויקרא ט"ז( כי ביום הזה יכפר ושחטאתי לפניך א

 ו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.והן עונין אחריעליכם וגו' 

 :]ב[ובצורה יותר מפורשת במשנה בפרק ו' 

בא לו אצל שעיר המשתלח וסומך שתי ידיו עליו ומתוודה וכך היה אומר אנא השם עוו 

ראל אנא בשם כפר נא לעונות ולפשעים ולחטאים שעוו פשעו חטאו לפניך עמך בית יש

ושפשעו ושחטאו לפניך עמך בית ישראל ככתוב בתורת משה עבדך לאמר )ויקרא טז( כי 

והכהנים והעם ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו 

רעים העומדים בעזרה כשהיו שומעים שם המפורש שהוא יוצא מפי כהן גדול היו כו

 .ומשתחוים ונופלים על פניהם ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

דנה במשנה הזו, ומבארת מה המקור לכך שכאשר הכהן הגדול מזכיר את השם  ]לז, א[הגמרא ביומא 

 המפורש כל העם אומרים 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'. כך אומרת הגמרא:

אמר : )דברים לב( כי שם ה' אקרא הבו גדל לאלהינו. והן עונין אחריו. תניא, רבי אומר

חנניה  להם משה לישראל: בשעה שאני מזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא אתם הבו גדל.

בן אחי רבי יהושע אומר: )משלי י( זכר צדיק לברכה, אמר להם נביא לישראל: בשעה 

 אתם תנו ברכה. -שאני מזכיר צדיק עולמים 

גודל', אך רבינו חננאל, מחבר את הדברים בצורה יותר מפורשת אל  בגמרא נאמר רק 'אתם הבו

 האמירה המסויימת 'ברוך שם כבוד מלכותו'. כך כותב רבינו חננאל בפירושו לגמרא:

תניא רבי אומר כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלהינו אמר משה לישראל בשעה שאני מזכיר 

כלומר אמרו הבו גודל לאלהינו את שמו של הקדוש ברוך הוא אתם המקשיבים ושומעין 

 .בשכמל"ו

כאשר שמו של  -כי שם ה' אקרא  -דברי הגמרא ורבינו חננאל אינם מובנים. אמנם בפסוק יש התניה 

'ברוך שם כבוד לנו שאומרים דווקא הבו גודל לאלהינו. אבל לא מפורש מנין  -הקב"ה נקרא, אז 

 . מלכותו לעולם ועד'

לאחר שהעם אומרים 'ברוך שם כבוד מלכותו', אנו חוזרים ומתארים  נחזור אל הנאמר בסדר העבודה,

םאת הכהן הגדול: " שֵּ ְמָבְרִכים ִלְגמֹר ֶאת הַּ ר ָלֶהם ִתְטָהרּו".  וְַאף הּוא ָהיָה ִמְתכַּּוֵּן ְכנֶֶגד הַּ וכו' וְאֹומֵּ

 התוספת הזו. האלמנט הנוסף הזה לא מוזכר במשניות, הוא נוסף על ידי הפייטן, ויש להבין מה פשר 

חזור אל כל הדברים נלאחר שדיברנו על סוכות ועל יום הכיפורים, נחזור אל ראש השנה, ולאחר מכן 

באר את השאלות ששאלנו. בתפילת מוסף של ראש השנה, בברכת מלכויות, אנו אומרים עשרה נו

 פסוקים. נזכיר את שני הפסוקים האחרונים של ברכת המלכויות:

 על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד )זכריה י"ד, ט'(.ונאמר והיה ה' למלך 

 ובתורתך ה' אלהינו כתוב לאמר. שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד )דברים ו', ד'(.

בפסוק הראשון המילה 'מלך' מוזכרת ואם כן מובן מדוע הוא קשור לברכת מלכויות, אך הפסוק השני 

לך'. אמנם, כולנו יודעים שזהו הפסוק שבאמצעותו אנו לא מובן, שהרי אין בו אזכור של המילה 'מ

 מקבלים עלינו בכל יום עול מלכות שמים. 

 עוסקת בפירוש הפסוק הראשון שהזכרנו: ]נ, א[הגמרא במסכת פסחים 

והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד, אטו האידנא לאו אחד 

ם הזה העולם הבא; העולם הזה, על בשורות הוא? אמר רבי אחא בר חנינא: לא כעול

 -טובות אומר ברוך הטוב והמטיב, ועל בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת. לעולם הבא 

 כולו הטוב והמטיב. 
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הפסוק אומר 'ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד', דהיינו שבעתיד הקב"ה יהיה אחד. הגמרא מקשה 

 .איננו אחד?! התשובה של הגמרא תמוהה ולא מובנתוכי עכשיו הקב"ה  -על כך קושיא טובה 

כיצד ההבחנה בין ברכת הטוב לא מובן הלכה בהלכות ברכות,  תלשאלה הגמרא אומרכתשובה 

והמטיב ודיין שאנו מברכים כיום, לבין ברכת הטוב והמטיב בלבד שתהיה לעתיד לבוא, עונה על 

 שאלת הגמרא. הגמרא שואלת שאלה נוספת:

לאו שמו אחד הוא? אמר רב נחמן בר יצחק: לא כעולם ושמו אחד, מאי אחד, אטו האידנא 

נכתב ביו"ד ה"י ונקרא באל"ף דל"ת, אבל לעולם הבא  -הזה העולם הבא; העולם הזה 

 נקרא ביו"ד ה"י, ונכתב ביו"ד ה"י.  -כולו אחד 

סבר רבא למדרשה בפירקא. אמר ליה ההוא סבא: לעלם כתיב, רבי אבינא רמי: כתיב, 

עלם, וזה זכרי לדר דר. אמר הקדוש ברוך הוא: לא כשאני נכתב אני )שמות ג( זה שמי ל

 נקרא, נכתב אני ביו"ד ה"א, ונקרא אני באל"ף דל"ת.

גם השאלה השנייה של הגמרא טובה מאוד, וגם התשובה על השאלה הנוספת של הגמרא לא כל כך 

השאלה הייתה 'וכי עכשיו שמו  - מובנת. אמנם מבחינה טכנית התשובה עונה על השאלה באופן ישיר

לא אחד', והתשובה היא שבאמת עכשיו השם איננו אחד כיוון שיש פער בין הכתיב לקרי, ואילו לעתיד 

 אבל גם התשובה הזו דורשת ביאור, מה משמעות הדברים?  -לבוא הפער הזה יבוטל 

, ראינו פירושים שונים שאלנו מה פשר האמירה 'אני והו הושיעא נא' -נסכם את מה שראינו עד כה 

ובעיקר תמהנו על פירושו של רש"י, האומר שמדובר על גימטריא של 'אנא ה''. עוד ראינו שבעבודת 

יום הכיפורים הכהן אומר את השם המפורש, וכל העם עונים 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד', 

ף שאלנו מה פשר המשפט ושאלנו כיצד הגמרא למדה שאומרים משפט זה מהפסוק 'הבו גודל'. בנוס

ן לגמור את השם כנגד המברכים'. לבסוף ראינו את אומרים בתפילה 'ואף הוא היה מתכוהנוסף שאנו 

דברי הגמרא בפסחים ששואלת שתי שאלות טובות ועונה תשובות לא ברורות שצריך להבין את 

 משמעותן. 

 לגבי שמותיו של הקב"ה: ]א, סא[ים נתבונן בדברי הרמב"ם במורה נבוככדי לענות על כל השאלות 

כולם גזורים ממעׂשים. זה דבר ידוע. זולת שם  -הקודש  כל שמותיו יתעלה המצויים בכתבי

לכן הוא נקרא: שם מפורש. פירוש . אחד והוא יוד הא ואו הא כי הוא שם פרטי לו יתעלה

 .הדבר שהוא מורה על עצמּותו יתעלה הוראה ברורה אשר אין בה שיתוף

יר שהיה פולמוס גדול מה הוא השם המפורש. הרמב"ם אומר באופן ברור ששם הויה הוא השם נזכ

המפורש. הרמב"ם מסביר שהשם המפורש שונה באופן מהותי משאר השמות. כל השמות של ה' הם 

 תיאורים, השם המפורש הוא השם האמיתי של ה'. 

 הרמב"ם ממשיך ואומר:

מפני שהם גזורים ממעׂשים, אשר  .ים בשיתוףשאר שמותיו המפארים, לעומת זאת, מור

את יוד הא ואו הא גזור גם  אפילו השם אשר בו מכנים ., כפי שביארנוכמותם מצויים לנו

ני הארץ )בראשית מ"ב,  (. ההבדל בין שתאמר אדני בנון 03הוא מן האדנות: דבר האיש אדֹׁ

שִרי אשר משמעותו חרוקה ובין שתאמר זאת בנון ארוכת קמץ כמוהו כהבדל בין שתאמר 

י אשת אברם )בראשית י"ב,  ( כי מלים אלה מביעות כבוד 71"השר שלי" ובין שתאמר שרַׁ

 ...וכוללות אחרים

ולא משתתף בו  וִאילו השם שאותיותיו יוד הא ואו הא לא ידועה לו גזרה מפורסמת

אלא  -כפי שיודע אתה  -אין ספק שהשם הגדול הזה אשר אין מבטאים אותו  הזולת

מצביע על עניין  בברכת כהנים, וכהן גדול ביום הצום קדש, ודווקא כהני ה' המקודשיםבמ
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פי -על -בין האל יתעלה ובין זולתו. אולי הוא מורה  כלשהו, אשר אין בעניין זה שיתוף

וגם בהתאם למה שמבטאים  הלשון שממנה לא מצוי אצלנו היום אלא הדבר המועט ביותר

 .אותעל משמעות חיוב המצי -אותו 

הרמב"ם מדגיש שאין זה מקרי שאנו לא מסוגלים לבטא את השם המפורש, יש קשר הדוק בין 

העובדה שלא ניתן לומר את השם המפורש לבין העובדה שאנו לא מבינים את מהותו של ה'. הרמב"ם 

אמנם מציע משמעות מסויימת לשם ה', אבל הוא אומר שהלשון שלנו לא מפותחת מספיק כדי לומר 

 ה'.  את שם

בהמשך הפרק הרמב"ם מביא מדרש מעניין, ומוכיח ממנו שכל השמות של ה' מלבד השם המפורש 

 כך כותב הרמב"ם:הם תוצר של המחשבה האנושית. 

אמרו: עד שלא נברא העולם היה הקב"ה ושמו בלבד. התבונן אפוא  בפרקי ר' אליעזר

נוצר העולם. וזה נכון, כיצד אמר מפורשות ששמות נגזרים אלה נוצרו כולם רק לאחר ש

פי המעׂשים הנמצאים בעולם. אך כאשר אתה מתייחס אל -שהם כולם שמות שנקבעו על

לא יהיה לה בשום אופן שם נגזר, אלא  -עצמּותו כשהיא מעורטלת ומופשטת מכל מעׂשה 

נגזר מלבד זה. והוא יוד הא ואו -כדי להורות על עצמּותו. אין לנו שם בלתי שם אחד פרטי

 .שר הוא שם המפורש סתם. אל תחשוב אחרתהא, א

לפני שהיו בני אדם, לפני שהייתה חשיבה אנושית, כל השמות של ה' לא היו קיימים, כיוון שכל 

. השם המפורש היה לפני שנברא העולם כיוון שהוא לא השמות הללו הם תוצר של החשיבה שלנו

 אנו לא מסוגלים להבין.נובע מהחשיבה האנושית, הוא מבטא את המהות של ה', שאותה 

כבר בשלב הזה, אנו יכולים להבין באופן אחר לגמרי, עמוק יותר, את דברי רש"י. רש"י אמר ש'אני 

והו' שווה בגימטריא ל'אנא ה''. אנחנו שאלנו מה הענין לומר במילים מוזרות, משהו ששווה בגימטריא 

ו את הגמרא בפסחים וכן את למשהו אחר, כאשר אפשר פשוט לומר את הדבר האחר. לאחר שלמדנ

דברי הרמב"ם במורה, אנו מבינים שיש הבדל עצום בין כל שמותיו של ה', שמבטאים את ההבנה 

שלנו כיום, לבין השם המפורש, שמבטא משהו עתידי, השגה שהאנושות אמורה להגיע אליה, ואז 

איננו מפורש, אנו לא כאשר אנחנו אומרים 'אנא ה'' אנחנו מתפללים בשם שתהיה השגת ה' מליאה. 

אומרים את השם ככתבו. ר' יהודה רצה לגעת בדרגה הגבוהה יותר, להשתמש בשם המפורש. אבל 

אנחנו לא יכולים להשתמש בשם המפורש כיוון שאנו לא יודעים איך אומרים אותו, ולכן ר' יהודה לקח 

באמירת 'אני והו' אנו . את האותיות 'אנא ה'' לפי הכתיב שלהם, ויצר תרכובת חדשה שניתן לאומרה

 מבטאים את הרצון להגיע לאמירת השם המפורש, להגיע להשגה שתתגלה לנו רק לעתיד לבוא.

נתקדם צעד נוסף. ישנה אמירה של חז"ל שנמצאת באופנים שונים בכמה מקומות, והיא מתייחסת 

הראשונות של לעובדה שאמנם את השם המפורש כולו אנו לא מסוגלים לומר, אבל את שתי האותיות 

 :]יח, ב[השם המפורש אנו מסוגלים להגיד. כך אומרת הגמרא בעירובין 

, אותיות בשתי שישתמש לעולם דיו המקדש בית שחרב מיום: אלעזר בן ירמיה רבי ואמר

 .הללויה יה תהלל הנשמה כל נ("ק )תהלים שנאמר

הפוכה. אמנם אי אפשר לומר בדברי הגמרא כאן אנו רואים את אותו רעיון שדיברנו עליו אבל בצורה 

את השם המפורש, אבל ניתן לומר חצי ממנו. מיום שחרב בית המקדש אין לנו את הכהנים שהיו 

 אומרים את השם המפורש, אבל לפחות אנו מסוגלים לומר חצי מהשם המפורש. 

לנזכיר גם את דבריו המפורסמים של רש"י, על הנאמר במלחמת עמלק: " כֵּס יָּה  וַּיֹאֶמר ִכי יָד עַּ

ק ִמדֹר דֹר ֲעָמלֵּ ה' בַּ  :)מבוסס על מדרש חז"ל( . כך כותב רש"י]שמות יז, טז[" ִמְלָחָמה לַּ

 ואיבה מלחמה לו להיות בכסאו לישבע הורמה הוא ברוך הקדוש של ידו - יה כס על יד כי

 הוא ברוך הקדוש נשבע, לחציו נחלק השם ואף, כסא נאמר ולא, כס ומהו, עולמית בעמלק
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 יהיה שמו וכשימחה, כולו עמלק של שמו שימחה עד שלם כסאו ואין שלם שמו איןש

 שכתוב עמלק זהו, לנצח חרבות תמו האויב( ז ט תהלים) שנאמר, שלם והכסא שלם השם

 אומר מהו, המה זכרם אבד נתשת וערים( שם תהלים, )נצח שמרה ועברתו( יא א עמוס) בו

 הרי, כסאו למשפט כונן( שם תהלים, )שלם השם יהר, ישב לעולם' וה( ח ט תהלים) אחריו

 .שלם כסאו

המצב הנוכחי ששורר בעולם, מצב שבו עמלק קיים, שיש רוע בעולם, שיש קלקולים בעולם, בא לידי 

ביטוי בעובדה שהשם המפורש לא קיים. אנו מסוגלים לומר רק חצי מהשם, כיוון שלא הגענו למדריגה 

 כאשר המלכות תהיה שלימה גם השם יהיה שלם.  הגבוהה. הכיסא מבטא את המלכות,

אותה שעה העם היו כורעים ומשתחווים, ב -נחזור אל הכהן הגדול שהיה מזכיר את השם המפורש 

כיוון שאמירת השם  -דהיינו מקבלים את מלכות ה', ואומרים 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' 

 מה, שהכסא יהיה שלם.המפורש מבטאת את השאיפה לכך שמלכות ה' תהיה שלי

ה', -נתקדם עוד שלב אחד. כתוב בספרים ששם הויה מתחלק לשני חלקים: החלק הראשון הוא 'י

שכפי שראינו ניתן לומר אותו, שמבטא את מלכות ה' בשמים; החלק השני הוא 'וה' שמבטא את 

תלוי בארץ.  מלכות ה' בארץ. בשמים שמו של ה' מלא, מלכותו מליאה, החסרון נמצא בארץ, החסרון

כאשר האנושות תגיע להמלכת ה' באופן מלא אז השם יהיה מלא ויהיה ניתן לומר את השם כולו ולא 

 רק את החלק הראשון. 

עכשיו נבין גם את שתי השאלות האחרונות ששאלנו על יום הכיפורים ועל סוכות. לגבי יום הכיפורים, 

שם כנגד המברכים', כעת אנו מבינים שאין ן לגמור את הו מה פשר האמירה 'שהכהן היה מתכושאלנ

כבר קיים, בשמיים ה' מלך,  ה'-ה'י .הכוונה רק לסיים את השם, אלא לומר את החלק השני של השם

הרצון שלנו הוא שגם בארץ מלכותו תהיה שלימה, שהרוחניות תשלוט בנו, שיהיה ניתן לומר גם את 

ה של העם, והכהן משתדל שהחלק בשם ה'וה'. ההמלכה של ה' בארץ באה לידי ביטוי בהשתחוי

 שהוא 'וה' יהיה מקביל להשתחויה של העם.

כעת נבין מה פשר האמירה 'אני והו'. אמרנו שהחלק בשם הויה שלא הגיע עדיין להשלמה, לגאולה, 

פשר להגיד 'וה' יחד עם וא"ו החיבור. 'אני והו' הוא בעצם אני ו'וה', אלא שהפכו א הוא ה'וה'. אבל אי

כדי שיהיה ניתן לומר את זה. עם ישראל מבקשים ישועה, אבל אנחנו משתפים את ה' את הסדר 

בבקשה שלנו )כפי שראינו בפירוש הגאונים(. לא סתם שאנו משתפים את ה' בבקשה שלנו, אלא 

שאנו משתפים את החלק השני של השם המפורש, את ה'וה'. הישועה שאנו מבקשים איננה רק 

 . טוב, אלא בקשה שמלכות ה' תשלוט בעולםישועה לעצמנו, שלנו יהיה 


