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  הרב רן כלילי
  

 מדוע אפשר לתת תארים חיוביים –הדוגלים בתארים החיוביים דעת בשיעור הקודם הסברנו את 

ויש את , המציאות שלו, "'עצמות ה"הסברנו שיש את . וכיצד זה לא פוגע באחדותו, ה"לקב

ויש את ההופעה  , מציאות האמיתיתיש את ה. ה בחר להתגלות בעולם"איך שהקב, "'התגלות ה"

אלא רק בדרכי ההתגלות שלו , בין העצם לאדם אין שום שייכות. איך שהיא מתגלה לעיניי, שלה

  ".האינסוף שמתלבש בספירות. "אליו

אפשר להבין את התארים ',  שמתייחס למציאות ה–ם "אחרי שהבנו את עקרון השלילה של הרמב

 שלילה וחיוב –הפער והמורכבות , זה המבט הכולל. אלוקיתהחיוביים המתיחסים אל ההתגלות ה

  .ביחד

  ? למי אנחנו מתפללים–או בפשטות , בשיעור זה נעסוק בסוגיית התארים בתפילה

  

 האל הגדול הגבור והנורא והאדיר והעזוז והיראוי : אמר,חנינא' ההוא דנחית קמיה דר"

 סיימתינהו לכולהו :ל" א,סייםכי . המתין לו עד דסיים. החזק והאמיץ והודאי והנכבד

 אי לאו דאמרינהו משה רבינו -  אנן הני תלת דאמרינן? למה לי כולי האי!?שבחי דמרך

ואת  ,לא הוינן יכולין למימר להו -באורייתא ואתו אנשי כנסת הגדולה ותקנינהו בתפלה 

  שהיו לו אלף אלפים דינרי זהב והיו,משל למלך בשר ודם! ?אמרת כולי האי ואזלת

  ."מקלסין אותו בשל כסף והלא גנאי הוא לו

  )ג"ברכות ל(

  : ה ללא הרף משתי סיבות"חנינא התנגד לאותו אדם שקילס את הקב' ר

אנו . ה באמת ברמה מספקת"להלל את הקב אי אפשר אף פעם -מבחינה כמותית  .1

חי סיימתינהו לכולהו שב: ל"א, כי סיים. המתין לו עד דסיים: "מוצאים זאת במדרש

לא , ה הם לא שייכים" לקב האדם לא מבין שהשבחים שהוא אומר בהקשר"?ךדמר

  .לא מספקיםו מתאימים

כשאנו משבחים את :  המובא בגמראאנו מוצאים זאת במשל. השבחים פשוט לא נכונים .2

  .ה בתפילה אנו בעצם משבחים מלך בעל הרבה זהב על הכסף שיש לו"הקב
  

י " השגת מה שבכוחנו להשיג אלא עמכוון שכל אחד מודע לכך שאין להגיע אל"

 –והשלילה אינה מלמדת שום דבר מאמיתת הדבר שממנו נשלל מה שנשלל , השלילה

במפורש שאת האל יתעלה אין , אלה שחלפו ואלה שיבואו, אומרים האנשים כולם

לך : "יםִלבעניין זה הוא מה שהוא אמר בִת... ורק הוא משיג מה הוא , השכלים משיגים

זה ביטוי קולע מאוד למשמעות . לגבך השתיקה היא השבח: שפירושו" הדומיה תהיל

 נמצא בו פגיעה כלשהי כלפיו –שהרי כל דבר שנאמר מתוך כוונה לרומם ולפאר בו , זאת
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ההוא : "רוהם אמ...  לכן ראוי לשתוק ולהצטמצם בתפיסת השכל .ונראה בו חסרון כלשהו

. ונו וסלידתו להרבות בתוארי החיובהתבונן אפוא בראשונה באי רצ" ...דנחית קמיה

לא היינו  – גרידא שכלנוהתבונן גם שאמר במפורש שאילו השאירו אותנו לנהוג על פי 

שההכרח אלא רק מפני , אומרים את התארים לעולם ולא היינו מוציאים מפינו דבר מהם

דברה תורה : "כמו שאמרו, חייב לפנות אל האנשים במה שיקנה להם מושג כלשהו

מטרתנו היא להיעצר אצל אותן אמירות .  לתאר את האל בשלמותיהם– "ון בני אדםכלש

אולם מכיוון שבאו אנשי כנסת . ולא לכנותו בהן אלא רק בשעה שקוראים אותן בתורה

 –בתפילה " הגדול הגבור והנורא"ותיקנו שתאמרנה שלוש מילים , והם נביאים, הגדולה

  "...יא לומר אותן בלבדמטרתנו ה
   )ט"נ, א" נבוכים חמורה(

,  ועדיין.ינו אומרים אפילו את התארים הללולא הי, אלמלא אנשי כנסת הגדולהם אומר ש"הרמב

". דיברה תורה בלשון בני אדם"מה שנקרא , כי חייבים לומר משהו, זה רק על דרך הכרח הלשון

" י חלקותדבר"אלא הם רק , ה באמת"איננו מתארים את הקב, שהתארים אינם אמיתיים, מצאנו

 האדם איננו מתאר את ,אבל באמת. עם לתת לאדם את תחושת ההתקשרות בתפילהשמשמ

ולכן מלכתחילה , הוא גם אומר דברים לא נכוניםיכול להיות שאלא ש, ולא עוד. ה כלל וכלל"הקב

  .אנשי כנסת הגדולהעד שתיקנו אותם , מכניסים תארים בתפילהלא היו 

אלה שלא מותר לנו להתפלל בכל התארים המיוחסים התברר אפוא גם לך מן הדברים ה"

אלמלא דאמרינהו משה רבנו לא : "שהרי הוא לא אמר, לאל בספרי הנביאים ולומר אותם

ואתו אנשי כנסת הגדולה : "אלא הוא הוסיף תנאי אחר והוא" הוינא יכלינן למימרינהו

, לא ידעו האמתולא כמו שעשו הללו ש. ואז מותר לנו להתפלל בהן" ותקנינהו בתפילה

, האריכו וחידשו מדעתם בתפילות שחיברו ובדרשות מליציות שיצרו, אשר הרבו דברים

לעיתים קרובות הפייטנים והדרשנים או אלה שטענו ... כדי לקרב בהן את האל לפי טענתם 

נתחברו אמירות שחלקן כפירה , כך. התירו לעצמם דברים אלה, שהם מחברים שירה

, וילות ודמיון קלוקל עד כדי להצחיק אדם לפי טבעו בשמעו אותןמוחלטת ובחלקן יש או

אין ראוי ! ... ולגרום לו בכי כאשר הוא מתבונן כיצד נאמרות אמירות אלה על האל יתעלה

, קל וחומר שתעשה כמותם, לא כל שכן שתאמר אותם, לך שתשמע אותם בשום אופן

אין ראוי לך בשום פנים . להשהרי אתה יודע מידת חטאו של מי שהטיח דברים כלפי מע

   ...לעסוק בתוארי האל מתוך חיוב על מנת לרומם אותו לטענתך

אך יש , את יתר התארים המופיעים בספרי הנביאים יש לקרוא שעה שאתה עובר עליהם

  ...שהם תוארי פעולה או באים להצביע על שלילת העדרם , כפי שבארנו, להאמין

ומקלסין : "הוא לא אמר. חנינה' מת הלב אל דברי ראחזור להשלים ולדייק את הסבת תשו

שכן משל זה היה מורה על כך ששלמויותיו יתעלה שלמות יותר " אותו במאה דינרין

כפי שהוכחנו הוכחה , אך אין הדבר כך. אף שהן ממינן, משלמויות אלה המיוחסות לו

ותו בשל  ומקלסין אזהבדינרי : "אלא חוכמתו של משל זה היא שהוא אומר, מופתית

אלא כולם חסרונות , להורות שמה שאצלנו שלמויות אין ממינו כלום מלפניו יתעלה" כסף

כי : "שלמה עליו השלום כבר הדריך אותנו בעניין זה הדרכה מספקת ואמר... לגביו 

  ." על כן יהיו דבריך מעטים–האלקים בשמים ואתה על הארץ 
  )שם(
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  דעת המתירים להרחיב בדברי שבח

 ,עלון לחד אתר. ן ורבי יונתן אזלין מיעבד שלמא באילין קורייתא דדרומהרבי יוחנ"

אמרו .  ושיתקו אותו"האל הגדול הגבור והנורא האביר והאמיץ" :ואשכחון לחזנא דאמר

   ". אין לך רשות להוסיף על מטבע שטבעו חכמים בברכות:לו
  )ב"ירושלמי ברכות ס(

לפי המקור הזה , כלומר". מטבע שטבעו חכמים"ב הוא עוסק –פה אנו רואים שהדיון הוא שונה 

 אם זה לא .אלא אך ורק במטבע שטבעו חכמים,  עצמםהבעיה אינה בתארים חיובים או שליליים

  .' לא הייתה בעיה לתאר כך את ה-היה מטבע שטבעו חכמים 

  

מכאן ואילך אסור לספר ...  מאה ועשרים זקנים ומהם כמה נביאים תקנו תפלה על הסדר"

 -? "ישמיע כל תהלתו' מי ימלל גבורות ה" מאי דכתיב :ר אלעזר"דא .ה"חו של הקבבשב

ר "אמר רבה בר בר חנה א .כל תהלתולמי שיכול להשמיע  - 'למי נאה למלל גבורות ה

היסופר לו כי " : שנאמר,ה יותר מדאי נעקר מן העולם" המספר בשבחו של הקב:יוחנן

  ".אדבר אם אמר איש כי יבלע
אין נראה  לפיכך ,ואין מי שיכול לספר את כולו -  למי שיכול. בקביעות ברכה- ור לספראס": י"רש

 ? היסופר שבחו כולו: הכי דריש ליה-  היסופר לו כי אדבר.לספר מדעתו אלא את מה שתקנו חכמים

  ".כי יבולע - אם אמר לעשות כך ?כי ארבה לו דברי שבח

  )ח"מגילה י(

ושהתארים הם נוספים על , שהתארים נכנסים בתוך הברכה: ריש שני תנאים שיוצרים את האיסו

 כי –ולכן יש איסור להוסיף על הקבוע , "מטבע מחוייב"הברכות הן . התארים שנקבעו בהלכה

אבל . סור לשנות ממטבע שטבעוא.  זה מה שיש ואין יותר-אתה אומר בתוך מטבע מחוייב בעצם 

  . מותר– סתם שירים

  :וכך רואים בטור

ההוא דנחית : " אין להוסיף עליו כדאיתא בפרק אין מעמידין–דול הגבור והנורא האל הג"

הילכך אין לומר אלא , מראה דבריו שהגיע לתכלית השבח, כשמפליג לומר: פירוש..." 

דווקא בתפילה קאמר שאין לשנות מטבע : ל" ז1יצחק' רופירש . כמו שאמרו הראשונים

 יראה 2ם"הרמבאבל מדברי .  לית לן בה–צמו אבל בינו לבין ע, שטבעו חכמים בברכות

  "...שאסור בכל עניין
  )ג"ח סימן קי"טור או(

דעת הטור . שאוסר להוסיף תארים בכל מקום שהוא, ם"נראה שדעה זו חולקת על דברי הרמב

ין שעצם הסיום אומר שא(שצריך לסיים , "מחוייבים"שהם מקומות , שרק בתפילה ובברכות, בעניין

, כמו בשירים,  אחריםאבל במקומות.  אסור לשנות מהמטבע-) ה"נגמר ההלל לקבו, עוד תארים

  .מכיוון שזה לא מקום מחוייב, אפשר להוסיף תארים

  : השונותנראה כעת את שורש המחלוקת בין הדעות, ראינו את המחלוקת בהלכה

                                                 
1

  . ושיבולי הלקט והאגור, פ רב האי גאון"וכ 
2

וכל האיסור הוא רק בתארים , ונפלאותיו' ם יתיר כשמספר בניסי ה"שגם הרמב, ה"יונה והרא' י שהביא בשם ר"עיין בב 

  . חיובים לעצמות האל
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 במה שהוא נעזר, וזה. הוא יורה על מה שאמרנו, כשנתבונן בו, חנינא' ואמנם מאמר ר"

שסיבת השתיקה הוא ,  יראה הראות מבואר–!"  לכולהו שבחי דמרךסימתינהו: "שאמר

, שהכוונה לקלסו בהם, שהריבוי בהם והירידה בפרטיהם יורה ... השבחים להפלגת ריבוי

ולזה ימשך .  לא היה שותק מהם–שאם היה יודע שבחים אחרים , ולזה יראה לשומעים

ולזה לא היינו מתירים לעצמנו לאומרם . לו שבח אחר להוראתו שאין ,מהשבח הזה גנאי

 בריבויהנה הקפדא ...  שהוא מספר הראשון מריבוי –להיות התארים שלושה , בתפילה

 הסכנה שלא יראה ולזה יהיה בו, סידורם מחויבהשבחים ראוי שתהיה בדברים אשר 

  "3...כמסדר כל השבחים
  )'פרק ג' כלל ג, א"מ' אור ה(

, ם"לפי הרמב. חזרנו למחלוקת על התארים החיוביים. הדברים בצורה ברורהמפרש את ' אור ה

אם יש . 'בשירים וכו,  בתפילה– מקום  בשוםאי אפשר להגיד אותם, כאלהתארים שאין בכלל 

. משום מטבע שטבעו חכמים, רק שיש בעיה בברכות, אין בעיה להגיד אותם, תארים חיוביים

 עצם העובדה –" סיימתינהו"חנינא החלק של ה' ור של רולטור הפריע בסיפ' לאור ה, כלומר

ם הפריע החלק של המשל "לרמב. ואת זה אי אפשר לעשות', ח את השהאדם מסיים לכאורה לשב

  . שאי אפשר בכלל לשבח בתארים חיוביים–של הכסף והזהב 

  

  : מתפרשת בנוגע לתפילהמחלוקת הזאתנראה איך ה

  

  :נים לאל בתפילה באיזה אופן פו–) א(עומק המחלוקת 

חלילה , ה כביכול"אין הכוונה לעצמות אדון יחיד ב, אמנם עניין הברכה לו יתברך שמו"

דקודשא בריך : "אבל העניין כמו שאמרו בזוהר, כי הוא מרומם מעל כל ברכה, וחלילה

ו בשום שם "ואין לכנותו ח, ה סתים מכל סתימין"כי עצמות אין סוף ב" הוא סתים וגליא

ואנו מכנים ומתארים כמה תארים , ומה שמושג לנו קצת... ה "ה ב"ו בשם הויאפיל, כלל

רק מצד כולם הם , כמו שמצינו בתורה ובכל מטבע התפילה, ושמות וכינויים ומידות

להעמידם ולהחיותם ולהנהיגם , התחברותו יתברך אל העולמות והכוחות מעת הבריאה

  "4")ות הספירותהשתלשל"והם אשר קראום בשם (כרצונו יתברך שמו 
  ) ד-ב ', ח שער ב"נפה(

  . לדבר בתארים חיובייםולכן אין לנו בעיה, אנו עוסקים רק בהופעה האלוקית שבעולם

                                                 
3

  . שפירש פירוש שלישי למשל: ג"ל, ברכותא ל"כ באגדות המהרש"ועיין ג, ם מהמשל"ש כיצד מתרץ דיוקו של הרמב"ע 
4

, ה כמתחבר עם העולם הגשמי הזה-בהן מתואר האלו" אבות וגבורות"ואחרי ברכות ): "ז"י, ג"כוזרי מ(ל "כ גם ריה"וכ 

ואת זה , ה ויתקשר בו תואר מן התארים הגשמיים-ה ולקדשהו בהכריזו כי נשא הוא האלו-בא החסיד לרומם את האלו

בה הוא מכוון לכל תארי הרוממות והקדושה בהם תארו , "אתה קדוש"היא ברכת , "קדושה השם"רכת מביע החסיד בב

בהן התברר לנו כי " אבות וגבורות"ה וריבונותו כבר הכריז בברכות -לאחר שעל גדולת האלו. ה-הפילוסופים את האלו

ולכן חובה עלינו להקדים .  הקדמותבלעדי זאת היינו מתבלבלים מדברי הפילוסופים ומאמיני. יש לנו מלך ומצווה

, כמתחבר אל העולם הגשמי' הברכות הראשונות מתואר האלוק' ב"." קדושת השם"לברכת " אבות וגבורות"ברכות 

 . ועל כך בא המתפלל בברכה השלישית להדגיש שעצמות האל נישא ומרומם מכל התארים האלה
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באותה שעה היה מבקש משה שיודיענו ) "'פרשה ג(ל בשמות רבה "והוא מאמרם ז"...

לפי מעשי אני ? שמי אתה מבקש לידע: ה למשה"ל הקב"א... ה את השם הגדול "הקב

 אני –וכשאני עושה מלחמה ברשעים " אלקים" אני נקרא –כשאני דן את הבריות ... נקרא 

וכשאני מרחם על " אל שדי" אני נקרא –וכשאני תולה חטאיו של אדם " צבקות"נקרא 

זה כל " ...  לפי מעשי אני נקרא–" ה"ה אשר אהי"אהי"הוי ... ה" אני נקרא הוי–עולמי 

הכל מצד התחברותו אל העולמות והתפשטותו יתברך , השגתנו כביכול אותו יתברך

ולכן קבעו אנשי כנסת הגדולה הנוסח של כל ברכות המצוות בלשון נוכח ונסתר ...  בתוכם

 –י זה יש לנו קצת השגה כל דהו "שע, שמצד התחברותו יתברך ברצונו אל העולמות... 

הוא עצמותו יתברך , וה אותנו ומקדשינווהמצו"... 'ברוך אתה ה: "אנו מדברים לשון נוכח

אשר קדשנו : "לכן תקנו בלשון נסתר, סתום מכל סתימין, אין סוף ברוך הוא לבדו

כי יסוד פינת , ל"בחינות הנ' וטעמו של דבר שנכלל בכל ברכה ב". במצוותיו וציוונו

 של  אך ורק ליחידו–שכל מגמת כוונת ליבנו בכל התפילות והבקשות , אמונתנו הקדושה

אמנם לא שאנו מדברים אליו כביכול על עצמותו  .אדון יחיד אין סוף ברוך הוא, עולם

כעניין שהיה קודם , בבחינת היותו מופשט ומופרש כביכול לגמרי מהעולמות, לבד

ו בכל ברכותינו ותפילותינו בשום שם וכינוי בעולם "דאם כן איך נתאריהו ח, הבריאה

ולאמלכא על בריין , יתברך רצונו להתחבר להעולמותדאם לא מצד שהראנו , וגם? !כלל

 שיתחבר להעולמות לא היינו רשאים כלל להתפלל לעצמותו יתברך, כפום עובדיהון

אין , בלתי התחברותו אל העולמות, וגם שלפי בחינת עצמותו יתברך... ולאשגחא על ברין

ילות צריך שתהיה שכל כוונת ליבנו בכל הברכות והתפאלא ...  מקום לתורה ומצוות כלל

שמצדם הם כל , מצד התחברו כרצונו יתברך אל העולמות, לעצמות אין סוף ברוך הוא

  ".התארים והשמות מתחלפים
  )שם(

אבל לא לזה אנו . 'ת ה מציאולפנות אל, בשיח שלנו ובעבודה שלנו, בפניה שלנו, אנחנו לא יכולים

 אליה, חפושת והופיע מולנו כביכול לבש תה"הקב: איך שהוא מתגלה אלינו, אנו פונים אליו. פונים

  .אלא אל העצמות כפי שהיא מתגלית אלינו, האדם לא פונה אל האינסוף. אנו פונים

במסגרת דיון האם מכוונים בתפילה , נאמרים דברים ברוח אחרת, ש"ת הריב" בשולעומת זאת

  :כשיטת המקובלים

לא היה כלל , ל" זבי פרץ הכהןהרב רכי מורי , וגם הודעתיך ... לרבי עמרם בן מרואם"

שהיה , ל" זשהרב רבי שמשון מקינון, גם שמעתי מפיו .הספירות מדבר ולא מחשיב באותן

אני : והוא היה אומר, ראיתיו בעיני וגם אני זכור ממנו ואם לא, רב גדול מכל בני דורו

ה לספיר שהם מתפללים פעם, להוציא מלב המקובלים, כלומר; מתפלל לדעת זה התינוק

וכל זה הוא דבר זר מאד בעיני מי שאינו .. . ין התפלהיכפי ענ, אחת ופעם לספירה אחת

אחד מן המתפלספים מספר  וכבר שמעתי .שזה אמונת שניות,  וחושבים,מקובל כמו הם

מאמיני  -והמקובלים ,  מאמיני השלוש-עבודה זרה : והיה אומר, בגנות המקובלים

 שושאן' החכם הישיש דון יוסף ןשבא לשם , ה"רקסטוכבר קרה לי בהיותי בס .העשיריות

והיה , וראה בפילוסופיא, והוא היה חכם בתלמוד ,ה"אשר כבר ראיתי אותו בבלנסיא, ל"ז

ופעם אחת . גדול תה אהבה וחשקיוביני ובינו הי, תומקובל וחסיד גדול ומדקדק במצו

ובברכה אחרת , בברכה אחת מכוונים לספירה ידועה, איך אתם המקובלים: שאלתי לו

חלילה : וענה לי? שיתפלל אדם להן, הכי יש אלהות לספירות, ועוד? אחרת לספירה

,  אבל הדבר הזה כמו מי שיש לו ריב.העלות לתילה כי אם לשם יתברך עישתהיה התפ
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 לא, שידין לו וה אל היושב על המשפטויבקש ממנו שיצ, דיןושואל מן המלך שיעשה לו 

וכן אם ישאל מן . כי תהיה שאלתו בטעות, מונה על האוצרותה זה אל הסוכן המושיצו

וכן אם . וה אל הסוכןואבל שיצ, וה אל השופטולא יאמר לו שיצ, מתן יתן לויהמלך ש

לא ; יאמר לשר האופים, ואם ישאל לחם ;ה זה לשר המשקיםויבקש שיצו, ישאל ממנו יין

המחשבה  יןואלא שמכו, לת העלותישהיא לעולם לע, ין התפלהיכך הוא בענ. בהפך זה

, כמו שתאמר .חסת לאותו דבר שהוא מבקש עליוילהמשיך השפע לאותה ספירה המתי

ובברכת המינין , שהיא מדת רחמים, ן לספירה הנקראת חסדוהצדיקים יכו שבברכת על

' זה באר לי החסיד הנז .והקש על זה; הדין שהיא מדת, ן לספירה הנקראת גבורהויכו

טוב להתפלל  הלא? מי מכניס אותנו בכל זה, אמנם .הנה טוב מאדו, מכונת המקובלים

גול ": כמאמר הכתוב; והוא ידע באיזה דרך ישלים המבוקש, נהוסתם לשם יתברך בכו

, ל" וזה מה שאמר הרב הגדול רבי שמשון דקינון ז".עליו והוא יעשה ובטח, דרכך' על ה

  ".שהזכרתי למעלה
  )ז"מן קנש סי"ת הריב"שו -יצחק בר ששת ' ר(

וכאן נכנסות : אבל בצורה שהוא מתגלה בעולם הזה, ה"האדם מתפלל לקב, לפי המקובלים

 הוא אומר שיש.  שאיננו מסכים עם המקובלים,ש"אך אנו רואים מסוף דברי הריב. הספירות

  . ה בתמימות"להתפלל לקב

 יוצא שהם .מתגלה אליא הוכפי ש, אני מכוון אליו, רוהשני בא ואומ. אני מכוון אליו, אחד בא ואומר

כי , אתה טועה, אם אתה מתפלל לאינסוף, "נפש החיים" אומר .ו"מתפללים לשתי ישויות שונות ח

אם אתה מתפלל , ש"אומר הריב. אז תתפלל לאינסוף כפי שהוא מתגלם בעולם הזה, זו הגשמה

  .'אתה הוא זה שלא מתפלל לה, אז אתה מגשים, )ף שמתגלה בעולםהאינסו(לספירות 

לדברים שאינם מבינים בטענהכ שהם מתנגדים  ,מתרעם על אלו המתנגדים" עבודת הקודש"בעל 

  ):המתנגדים למקובלים(בהם 

ויש להפליא על הרב ההוא גדול בדורו שהרי לא דרך בעניין זה דרך בעלי הדעת הנכון "

אשר לא ישפטו עד עומדם על המשפט והשיגם להיכן נוטה כי היה לו לתור ולבקש 

ידע באמת אם העניין ההוא , ה ואז יאורו עיניו בה וישיגההחכמה מאת בעליה ומקבלי

ואם קצור קצרה ידו . ואז ישפוט, אשר אמר אם היה כפי אשר עלה על לבו או הופכו

 היה לו לבלום פיו ולא למהר ולהשיב ולהתחכם בחכמה והיא –מהושיע ולהשיג האמת 

אין : כלל אצלנו שוטה היה וה–והמתפלסף ההוא אשר הביא דבריו ... רחוקה ממנו 

י בן "אחר ששיבח טעם הר, והפלא על הרב הזה המשיב... מביאין ראיה מן השוטים 

איך חזר בו ועשאו פלסתר וכפה עליה פסכתר באומרו , ל שבח החכמה בכללה"שושאן ז

מי עשאו בן חורין ליפטר מלכוון , ואם הם דברי קבלה" אמנם מי מכניס אותנו בכל זה"

  "...והנה זולתה אינה תפילה ואין שם דרך להשלים המבוקש ?הכוונה ההיא בתפילתו
    )ג"י, ג"ח, גבאי' מאיר ן' לר" עבודת הקודש("

תראה שיש דרך ,  אם תרד לעומקה של התפילה.אומר בעל עבודת הקודש, ה"קבע הקבככה 

איך אפשר להתנכר לסדר . התפילה לא תפעל, אם לא תלך בדרך הזו. שבה התפילה פועלת

היית ? היית משנה אותן משום אי הבנתך צוות אחרותמבהאם ? ת שבה עובדים הדבריםולקביעו

 ישנו סדר וקביעות – כך גם בתפילה .לא? לובש תפילין אחרות? לוקח ארבעה מינים אחרים

  .שבהן ובעזרתן יש להתפלל) הספירות(
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, ה"כוון רק אל הקבבאומרו שאתה מ, ם פשוט מאוד"הרמב: אנו מוצאים שבכל צד יש רווח והפסד

גם , מצד שני. כך לא פשוטה כלדעתו  -  ברגע שהאדם מתרחק ממחוזות תארי השלילהאבל

     .ה זרההאדם שמתפלל בעזרת הספירות יכול להדרדר לתהום מסוכנת של הגשמה ועבוד
  

קונטרס , ח"לרי" עוד יוסף חי" בספרמובא (" כור מצרף"הובאה בשם הספר ,  שאינה מקובלת כללדעה

  :)שאלה שלישית, חוט המשולש

אנחנו רואים שבעוונותינו נתקיים בזמנינו זה היעוד הרע ההוא שרוב בני ישראל עובדים "

שר נשמע בקרוב ונתבאר וכא .אומרים שעבודתם היא לעילת כל העילותומתפללים ו

אלא למצוי אשר נאצל , דאין שייך שום תפילה ולא עבודה לעילת כל העילותליודעי חן 

ונמצא , והוא האל אשר הוציא את אבותינו ממצרים כאשר אמרתי, ממנו אשר הוא הבורא

והנה היום אנחנו ככל הגויים האומרים ...  שהעובדים לזולתו הם עובדים ללא אלקי אמת

ורוב בני עמנו עובדים ומתפללים מפני שכך נתאמת , הוא סיבת כל הסיבות' שהאלוק

זולת הסיבה הראשונה ולא נגלה להם שיש מצוי ' בהיות שאין מכירים שום אלוק... אצלם

שאין הסיבה הראשונה ...  אשר נאצל מהסיבה הראשונה שהוא הבורא שמים וארץ' א

ישראל ולו צריך לעבוד והעובד ולזולתו אלא המצוי אשר נאצל ממנו והוא אלוקי הבורא 

לפי שעיקר העבודה היא ידיעת הנעבד , ואין עבודתו רצויה .עובד ללא אלוקי אמת

   "...כמובן

בגלל שאיתה אנחנו , "'דרגה ב "אז אנחנו נדבר עם, ים לדבר עם סיבת הסיבותאם אנחנו לא יכול

 האלהת –ת נפש החיים למחוזות מסוכנים הדעה הזו לקחה א. זו ממש עבודה זרה .יכולים לדבר

  .הסיבה השנייה וזניחת הראשונה

  :)שם( יוסף חיים' עליו רכתב . הייתה חריפה אליו תהתנגדוה

נראה בדברי המחבר שלא כיוון יפה בעניין העבודה מה שצריך לנו לכוון בעניין עבודתנו "

וגם עוד נמי , דבר דברינוול" הסיבה"דהא וודאי באמת אין יכולים להתפלל ל .ותפילתנו

 .אין להתפלל ולבקש שום דבר מן הספירות עצמן אפילו ספירות ופרצופין עליונים מאוד

ונתלבש ) אין סוף(=אלא אנחנו מתפללים ומבקשים מן אור הנמשך מהסיבה הראשונה 

כי באמת הוא הפועל כל  .בתוך הספירות העליונים שהוא נשמה לנשמה שבתוכם

אבל להספירות לבדם בלתי התלבשות אור , רות שמתלבש אורו בהםי הספי"הפעולות ע

דמה שכתב המחבר כור מצרף בעניין כוונת האדם  ... אין להתפלל–ס שהוא נשמתם "א

וכאשר ביררנו לעיל דהחושב , ו"הוא טעות גמור וקיצוץ בנטיעות ח... בעבודה ותפילה

ן מבלעדי כוח אור אין סוף בדעתו לייחס פעולה לשום ספירה ופרצוף אפילו לכתר עליו

' גם מה שכתב בכור מצרף הנז... ו"עניין שניות בוודאי וכפירה ח הרי זה –המתלבש שם 

 הנה בוודאי על – הם עובדים ללא אלקי אמת –על העובדים ומתפללים לסיבה הראשונה 

לא אלוקי "ו שקראו "שנראין כפרנות ח, מילים אלו שפלט קולמוסו בשגגה צריך לו כפרה

דלית מחשבה תפיסה ביה כלל ... ואם היה אומר על גוף העבודה והתפילה, חלילה" מתא

אך דא עקא שהמחבר מפרש , אין אדם רשאי להתפלל אליו וליחד דבריו ועבודתו אליו

הנה כל השומע דבר זה ראוי לקרוע , ו"דקאי עליו ח" אמת' ללא אלוק"הכתוב שאמר 

     "...חטא בזה חטאה גדולה וצריך כפרה' בר הנזובוודאי המח, בגדיו ולרתע כוליה גופיה

בכל . לא חולקים בצורה מוחלטת אחד על השני' אור הם ו"אנו מוצאים שהרמב, פו של דברבסו

  .ל דרך מדברים מסויימיםוצריך להיזהר בכ, דרך יש רווח והפסד


