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  בתפילה' ושבחים להתארים הוספת 
  .ה"מגילה כ/ ג "ברכות ל. 1

המתין לו עד .  האל הגדול הגבור והנורא והאדיר והעזוז והיראוי החזק והאמיץ והודאי והנכבד: אמר,חנינא' ההוא דנחית קמיה דר
 אי לאו דאמרינהו משה רבינו - נן אנן הני תלת דאמרי? למה לי כולי האי!? סיימתינהו לכולהו שבחי דמרך:ל" א,כי סיים. דסיים

משל למלך בשר ! ?ואת אמרת כולי האי ואזלת ,לא הוינן יכולין למימר להו -באורייתא ואתו אנשי כנסת הגדולה ותקנינהו בתפלה 
  ! שהיו לו אלף אלפים דינרי זהב והיו מקלסין אותו בשל כסף והלא גנאי הוא לו,ודם

  

  :ט"נ, א"מורה נבוכים ח. 2

והשלילה אינה מלמדת שום דבר מאמיתת , י השלילה" אחד מודע לכך שאין להגיע אל השגת מה שבכוחנו להשיג אלא עמכוון שכל
במפורש שאת האל יתעלה אין השכלים , אלה שחלפו ואלה שיבואו,  אומרים האנשים כולם–הדבר שממנו נשלל מה שנשלל 

. לגבך השתיקה היא השבח: שפירושו" לך דומיה תהילה: "יםִלאמר בִתבעניין זה הוא מה שהוא ... ורק הוא משיג מה הוא , משיגים
 נמצא בו פגיעה כלשהי כלפיו ונראה בו –שהרי כל דבר שנאמר מתוך כוונה לרומם ולפאר בו , זה ביטוי קולע מאוד למשמעות זאת

התבונן אפוא בראשונה באי  " ...ההוא דנחית קמיה : "הם אמרו...  לכן ראוי לשתוק ולהצטמצם בתפיסת השכל .חסרון כלשהו
לא היינו  – גרידא שכלנוהתבונן גם שאמר במפורש שאילו השאירו אותנו לנהוג על פי . רצונו וסלידתו להרבות בתוארי החיוב

שההכרח חייב לפנות אל האנשים במה שיקנה אלא רק מפני , אומרים את התארים לעולם ולא היינו מוציאים מפינו דבר מהם
מטרתנו היא להיעצר אצל אותן .  לתאר את האל בשלמותיהם– "דברה תורה כלשון בני אדם: "כמו שאמרו, הולהם מושג כלש

ותיקנו , והם נביאים, אולם מכיוון שבאו אנשי כנסת הגדולה. אמירות ולא לכנותו בהן אלא רק בשעה שקוראים אותן בתורה
  ...  היא לומר אותן בלבד  מטרתנו–בתפילה " הגדול הגבור והנורא"שתאמרנה שלוש מילים 

שהרי , התברר אפוא גם לך מן הדברים האלה שלא מותר לנו להתפלל בכל התארים המיוחסים לאל בספרי הנביאים ולומר אותם
ואתו אנשי כנסת : "אלא הוא הוסיף תנאי אחר והוא" אלמלא דאמרינהו משה רבנו לא הוינא יכלינן למימרינהו: "הוא לא אמר

האריכו וחידשו , אשר הרבו דברים, ולא כמו שעשו הללו שלא ידעו האמת. ואז מותר לנו להתפלל בהן"  בתפילההגדולה ותקנינהו
לעיתים קרובות הפייטנים והדרשנים או ... כדי לקרב בהן את האל לפי טענתם , מדעתם בתפילות שחיברו ובדרשות מליציות שיצרו

נתחברו אמירות שחלקן כפירה מוחלטת ובחלקן יש אווילות , כך. לההתירו לעצמם דברים א, אלה שטענו שהם מחברים שירה
ולגרום לו בכי כאשר הוא מתבונן כיצד נאמרות אמירות אלה על האל , ודמיון קלוקל עד כדי להצחיק אדם לפי טבעו בשמעו אותן

שהרי אתה יודע מידת , תםקל וחומר שתעשה כמו, לא כל שכן שתאמר אותם, אין ראוי לך שתשמע אותם בשום אופן! ... יתעלה
   ...אין ראוי לך בשום פנים לעסוק בתוארי האל מתוך חיוב על מנת לרומם אותו לטענתך. חטאו של מי שהטיח דברים כלפי מעלה

שהם תוארי פעולה , כפי שבארנו, אך יש להאמין, את יתר התארים המופיעים בספרי הנביאים יש לקרוא שעה שאתה עובר עליהם
  ...יע על שלילת העדרם או באים להצב

שכן משל זה היה " ומקלסין אותו במאה דינרין: "הוא לא אמר. חנינה' אחזור להשלים ולדייק את הסבת תשומת הלב אל דברי ר
כפי שהוכחנו הוכחה , אך אין הדבר כך. אף שהן ממינן, מורה על כך ששלמויותיו יתעלה שלמות יותר משלמויות אלה המיוחסות לו

להורות שמה שאצלנו שלמויות אין " כסף ומקלסין אותו בשל זהבדינרי : " חוכמתו של משל זה היא שהוא אומראלא, מופתית
כי : "שלמה עליו השלום כבר הדריך אותנו בעניין זה הדרכה מספקת ואמר... אלא כולם חסרונות לגביו , ממינו כלום מלפניו יתעלה

  ".   מעטים על כן יהיו דבריך–האלקים בשמים ואתה על הארץ 
  

  .:ברכות לב. 3

' בעת ההיא וכתיב ה' ואתחנן אל ה" : דכתיב, ממשה? מנלן,ה ואחר כך יתפלל" לעולם יסדר אדם שבחו של הקב:דרש רבי שמלאי
 ," אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך, אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה,יםקאל

   .' וגו"אעברה נא ואראה את הארץ הטובה" :וכתיב בתריה
  

  :דעת המתירים להרחיב בדברי שבח
  :ג"ח סימן קי"טור או. 4

מראה דבריו , כשמפליג לומר: פירוש..." ההוא דנחית : " אין להוסיף עליו כדאיתא בפרק אין מעמידין–האל הגדול הגבור והנורא 

דווקא בתפילה קאמר שאין לשנות : ל" ז1יצחק' רופירש . אשוניםהילכך אין לומר אלא כמו שאמרו הר, שהגיע לתכלית השבח

ם"הרמבאבל מדברי .  לית לן בה–אבל בינו לבין עצמו , מטבע שטבעו חכמים בברכות
2

  ... יראה שאסור בכל עניין 
  

  :ב"ירושלמי ברכות ס. 5

האל הגדול הגבור " :אשכחון לחזנא דאמר ו,עלון לחד אתר. רבי יוחנן ורבי יונתן אזלין מיעבד שלמא באילין קורייתא דדרומה
   . אין לך רשות להוסיף על מטבע שטבעו חכמים בברכות:אמרו לו.  ושיתקו אותו"והנורא האביר והאמיץ

  

  ): 'פרק ג' כלל ג, א"מ('  אור ה–? חנינא' רעל מה כעס . 6

 –!"  לכולהו שבחי דמרךסימתינהו: "מה שאמרשהוא נעזר ב, וזה. הוא יורה על מה שאמרנו, כשנתבונן בו, חנינא' ואמנם מאמר ר
שהכוונה לקלסו , שהריבוי בהם והירידה בפרטיהם יורה ... השבחים להפלגת ריבוישסיבת השתיקה הוא , יראה הראות מבואר

  להוראתו שאין לו,ולזה ימשך מהשבח הזה גנאי.  לא היה שותק מהם–שאם היה יודע שבחים אחרים , ולזה יראה לשומעים, בהם
הנה הקפדא ...  שהוא מספר הראשון מריבוי –להיות התארים שלושה , ולזה לא היינו מתירים לעצמנו לאומרם בתפילה. שבח אחר

   3...ולזה יהיה בו הסכנה שלא יראה כמסדר כל השבחים , סידורם מחויב השבחים ראוי שתהיה בדברים אשר בריבוי

                                                           
  . ושיבולי הלקט והאגור, פ רב האי גאון"וכ 1
  . וכל האיסור הוא רק בתארים חיובים לעצמות האל, ונפלאותיו' ם יתיר כשמספר בניסי ה"שגם הרמב, ה"יונה והרא' י שהביא בשם ר"עיין בב 2
  . שפירש פירוש שלישי למשל: ג"ל, א לברכות"כ באגדות המהרש"ועיין ג, ם מהמשל"ש כיצד מתרץ דיוקו של הרמב"ע 3
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  .ח"מגילה י. 7

 מאי :ר אלעזר"דא .ה"מכאן ואילך אסור לספר בשבחו של הקב...  אים תקנו תפלה על הסדרמאה ועשרים זקנים ומהם כמה נבי
אמר רבה בר בר חנה  .כל תהלתולמי שיכול להשמיע  - ' למי נאה למלל גבורות ה-? "ישמיע כל תהלתו' מי ימלל גבורות ה"דכתיב 

  ".היסופר לו כי אדבר אם אמר איש כי יבלע" : שנאמר,ה יותר מדאי נעקר מן העולם" המספר בשבחו של הקב:ר יוחנן"א

 .אין נראה לספר מדעתו אלא את מה שתקנו חכמים לפיכך ,ואין מי שיכול לספר את כולו -   למי שיכול. בקביעות ברכה- אסור לספר :י"רש
  .יבולעכי  - אם אמר לעשות כך ? כי ארבה לו דברי שבח? היסופר שבחו כולו: הכי דריש ליה-  היסופר לו כי אדבר

  

  : באיזה אופן פונים לאל בתפילה–) א(עומק המחלוקת 
  :4 ) ד-ב ', שער ב(ח "נפה. 8

אבל , כי הוא מרומם מעל כל ברכה, חלילה וחלילה, ה כביכול"אין הכוונה לעצמות אדון יחיד ב, אמנם עניין הברכה לו יתברך שמו
ו בשום "ואין לכנותו ח, ה סתים מכל סתימין"צמות אין סוף בכי ע" דקודשא בריך הוא סתים וגליא: "העניין כמו שאמרו בזוהר

כמו שמצינו , ואנו מכנים ומתארים כמה תארים ושמות וכינויים ומידות, ומה שמושג לנו קצת... ה "ה ב"אפילו בשם הוי, שם כלל
עמידם ולהחיותם לה, רק מצד התחברותו יתברך אל העולמות והכוחות מעת הבריאהכולם הם , בתורה ובכל מטבע התפילה

באותה ) "'פרשה ג(ל בשמות רבה "והוא מאמרם ז") ... השתלשלות הספירות"והם אשר קראום בשם (ולהנהיגם כרצונו יתברך שמו 
... לפי מעשי אני נקרא ? שמי אתה מבקש לידע: ה למשה"ל הקב"א... ה את השם הגדול "שעה היה מבקש משה שיודיענו הקב

 –וכשאני תולה חטאיו של אדם " צבקות" אני נקרא –וכשאני עושה מלחמה ברשעים " אלקים" נקרא  אני–כשאני דן את הבריות 
זה כל " ...  לפי מעשי אני נקרא–" ה"ה אשר אהי"אהי"הוי ... ה" אני נקרא הוי–וכשאני מרחם על עולמי " אל שדי"אני נקרא 

ולכן קבעו אנשי כנסת הגדולה ...  טותו יתברך בתוכםהכל מצד התחברותו אל העולמות והתפש, השגתנו כביכול אותו יתברך
י זה יש לנו קצת השגה כל "שע, שמצד התחברותו יתברך ברצונו אל העולמות... הנוסח של כל ברכות המצוות בלשון נוכח ונסתר 

סתום , וך הוא לבדוהוא עצמותו יתברך אין סוף בר, והמצווה אותנו ומקדשינו"... 'ברוך אתה ה: " אנו מדברים לשון נוכח–דהו 
כי יסוד , ל"בחינות הנ' וטעמו של דבר שנכלל בכל ברכה ב". אשר קדשנו במצוותיו וציוונו: "לכן תקנו בלשון נסתר, מכל סתימין

 .אדון יחיד אין סוף ברוך הוא,  אך ורק ליחידו של עולם–שכל מגמת כוונת ליבנו בכל התפילות והבקשות , פינת אמונתנו הקדושה
כעניין שהיה קודם , בבחינת היותו מופשט ומופרש כביכול לגמרי מהעולמות, שאנו מדברים אליו כביכול על עצמותו לבדאמנם לא 
דאם לא מצד שהראנו יתברך , וגם? !ו בכל ברכותינו ותפילותינו בשום שם וכינוי בעולם כלל"דאם כן איך נתאריהו ח, הבריאה

 שיתחבר להעולמות לא היינו רשאים כלל להתפלל לעצמותו יתברך, כפום עובדיהוןולאמלכא על בריין , רצונו להתחבר להעולמות
שכל אלא ...  אין מקום לתורה ומצוות כלל, בלתי התחברותו אל העולמות, וגם שלפי בחינת עצמותו יתברך... ולאשגחא על ברין

שמצדם , תחברו כרצונו יתברך אל העולמותמצד ה, כוונת ליבנו בכל הברכות והתפילות צריך שתהיה לעצמות אין סוף ברוך הוא
  .הם כל התארים והשמות מתחלפים

  

  : מחלוקת בין הראשונים האם מכוונים בתפילה כשיטת המקובלים–) ז"ש סימן קנ"ת הריב"שו (יצחק בר ששת' ר. 9

גם שמעתי  .הספירות ב באותןלא היה כלל מדבר ולא מחשי, ל" זהרב רבי פרץ הכהןכי מורי , וגם הודעתיך ... לרבי עמרם בן מרואם
אני : והוא היה אומר, ראיתיו בעיני וגם אני זכור ממנו ואם לא, שהיה רב גדול מכל בני דורו, ל" זשהרב רבי שמשון מקינון, מפיו

ין יכפי ענ, לספירה אחת ופעם לספירה אחת שהם מתפללים פעם, להוציא מלב המקובלים, כלומר; מתפלל לדעת זה התינוק
אחד מן  וכבר שמעתי .שזה אמונת שניות,  וחושבים,וכל זה הוא דבר זר מאד בעיני מי שאינו מקובל כמו הם. .. התפלה

וכבר קרה לי  .מאמיני העשיריות -והמקובלים ,  מאמיני השלוש-עבודה זרה : והיה אומר, המתפלספים מספר בגנות המקובלים
, והוא היה חכם בתלמוד ,ה"אשר כבר ראיתי אותו בבלנסיא, ל" זשאןשו' החכם הישיש דון יוסף ןשבא לשם , ה"בהיותי בסרקסט
איך אתם : ופעם אחת שאלתי לו. גדול תה אהבה וחשקיוביני ובינו הי, תווהיה מקובל וחסיד גדול ומדקדק במצו, וראה בפילוסופיא

? שיתפלל אדם להן, להות לספירותהכי יש א, ועוד? אחרת ובברכה אחרת לספירה, בברכה אחת מכוונים לספירה ידועה, המקובלים
ושואל מן המלך שיעשה לו ,  אבל הדבר הזה כמו מי שיש לו ריב.העלות לתילה כי אם לשם יתברך עיחלילה שתהיה התפ: וענה לי

. כי תהיה שאלתו בטעות, ה זה אל הסוכן הממונה על האוצרותו שיצולא, שידין לו וה אל היושב על המשפטויבקש ממנו שיצ, דין
ה ויבקש שיצו, וכן אם ישאל ממנו יין. וה אל הסוכןואבל שיצ, וה אל השופטולא יאמר לו שיצ, מתן יתן לוי אם ישאל מן המלך שוכן

אלא , לת העלותישהיא לעולם לע, ין התפלהיכך הוא בענ. לא בהפך זה; יאמר לשר האופים, ואם ישאל לחם ;זה לשר המשקים
הצדיקים  שבברכת על, כמו שתאמר .חסת לאותו דבר שהוא מבקש עליויירה המתיהמחשבה להמשיך השפע לאותה ספ יןושמכו
זה  .והקש על זה; הדין שהיא מדת, ן לספירה הנקראת גבורהוובברכת המינין יכו, שהיא מדת רחמים, ן לספירה הנקראת חסדויכו

טוב להתפלל סתם לשם יתברך   הלא?מי מכניס אותנו בכל זה, אמנם .והנה טוב מאד, מכונת המקובלים' באר לי החסיד הנז
 וזה מה שאמר הרב ".עליו והוא יעשה ובטח, דרכך' גול על ה": כמאמר הכתוב; והוא ידע באיזה דרך ישלים המבוקש, נהובכו

  .שהזכרתי למעלה, ל"הגדול רבי שמשון דקינון ז
  

  :ג"י, ג"ח, גבאי' מאיר ן' לר" עבודת הקודש". 10

 בדורו שהרי לא דרך בעניין זה דרך בעלי הדעת הנכון אשר לא ישפטו עד עומדם על המשפט והשיגם ויש להפליא על הרב ההוא גדול
ידע באמת אם העניין ההוא אשר , להיכן נוטה כי היה לו לתור ולבקש החכמה מאת בעליה ומקבליה ואז יאורו עיניו בה וישיגה

                                                           
בא החסיד לרומם את , ה כמתחבר עם העולם הגשמי הזה- בהן מתואר האלו" אבות וגבורות"ואחרי ברכות ): "ז"י, ג"כוזרי מ(ל "כ גם ריה"וכ 4

היא , "קדושה השם"ואת זה מביע החסיד בברכת , ה ויתקשר בו תואר מן התארים הגשמיים-ה ולקדשהו בהכריזו כי נשא הוא האלו-האלו
ה וריבונותו כבר -לאחר שעל גדולת האלו. ה-האלובה הוא מכוון לכל תארי הרוממות והקדושה בהם תארו הפילוסופים את , "אתה קדוש"ברכת 

ולכן . בלעדי זאת היינו מתבלבלים מדברי הפילוסופים ומאמיני הקדמות. בהן התברר לנו כי יש לנו מלך ומצווה" אבות וגבורות"הכריז בברכות 
ועל כך , כמתחבר אל העולם הגשמי' אלוקהברכות הראשונות מתואר ה' ב"." קדושת השם"לברכת " אבות וגבורות"חובה עלינו להקדים ברכות 

 . בא המתפלל בברכה השלישית להדגיש שעצמות האל נישא ומרומם מכל התארים האלה
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 היה לו לבלום פיו ולא –ר קצרה ידו מהושיע ולהשיג האמת ואם קצו. ואז ישפוט, אמר אם היה כפי אשר עלה על לבו או הופכו
אין מביאין :  שוטה היה והכלל אצלנו–והמתפלסף ההוא אשר הביא דבריו ... למהר ולהשיב ולהתחכם בחכמה והיא רחוקה ממנו 

יך חזר בו ועשאו א, ל שבח החכמה בכללה"י בן שושאן ז"אחר ששיבח טעם הר, והפלא על הרב הזה המשיב... ראיה מן השוטים 
מי עשאו בן חורין ליפטר מלכוון הכוונה , ואם הם דברי קבלה" אמנם מי מכניס אותנו בכל זה"פלסתר וכפה עליה פסכתר באומרו 

  ...  והנה זולתה אינה תפילה ואין שם דרך להשלים המבוקש ?ההיא בתפילתו
  

  ):שאלה שלישית, קונטרס חוט המשולש, ח"לרי" עוד יוסף חי"ספר במובא " (כור מצרף"הובאה בשם הספר , דעה שאינה מקובלת כלל. 11

אנחנו רואים שבעוונותינו נתקיים בזמנינו זה היעוד הרע ההוא שרוב בני ישראל עובדים ומתפללים ואומרים שעבודתם היא לעילת 
אלא למצוי אשר נאצל , העילותדאין שייך שום תפילה ולא עבודה לעילת כל וכאשר נשמע בקרוב ונתבאר ליודעי חן  .כל העילות

ונמצא שהעובדים לזולתו הם עובדים ללא , והוא האל אשר הוציא את אבותינו ממצרים כאשר אמרתי, ממנו אשר הוא הבורא
ורוב בני עמנו עובדים ומתפללים מפני שכך , הוא סיבת כל הסיבות' והנה היום אנחנו ככל הגויים האומרים שהאלוק...  אלקי אמת
אשר נאצל מהסיבה הראשונה ' זולת הסיבה הראשונה ולא נגלה להם שיש מצוי א' בהיות שאין מכירים שום אלוק... םנתאמת אצל

אלא המצוי אשר נאצל ממנו והוא אלוקי ישראל ולו צריך לעבוד והעובד שאין הסיבה הראשונה הבורא ...  שהוא הבורא שמים וארץ
  ... לפי שעיקר העבודה היא ידיעת הנעבד כמובן, ויהואין עבודתו רצ .ולזולתו עובד ללא אלוקי אמת

  

  :שם, יוסף חיים' וכתב עליו ר. 12

דהא וודאי באמת אין יכולים  .נראה בדברי המחבר שלא כיוון יפה בעניין העבודה מה שצריך לנו לכוון בעניין עבודתנו ותפילתנו
ום דבר מן הספירות עצמן אפילו ספירות ופרצופין עליונים וגם עוד נמי אין להתפלל ולבקש ש, ולדבר דברינו" הסיבה"להתפלל ל

ונתלבש בתוך הספירות העליונים שהוא ) אין סוף(=אלא אנחנו מתפללים ומבקשים מן אור הנמשך מהסיבה הראשונה  .מאוד
י אבל להספירות לבדם בלת, י הספירות שמתלבש אורו בהם"כי באמת הוא הפועל כל הפעולות ע .נשמה לנשמה שבתוכם

הוא טעות ... דמה שכתב המחבר כור מצרף בעניין כוונת האדם בעבודה ותפילה ... אין להתפלל–ס שהוא נשמתם "התלבשות אור א
וכאשר ביררנו לעיל דהחושב בדעתו לייחס פעולה לשום ספירה ופרצוף אפילו לכתר עליון מבלעדי כוח , ו"גמור וקיצוץ בנטיעות ח

על העובדים ומתפללים ' גם מה שכתב בכור מצרף הנז... ו"ה עניין שניות בוודאי וכפירה ח הרי ז–אור אין סוף המתלבש שם 
שנראין כפרנות ,  הנה בוודאי על מילים אלו שפלט קולמוסו בשגגה צריך לו כפרה– הם עובדים ללא אלקי אמת –לסיבה הראשונה 

דלית מחשבה תפיסה ביה כלל אין אדם רשאי ... ילהואם היה אומר על גוף העבודה והתפ, חלילה" לא אלוקי אמת"ו שקראו "ח
הנה כל , ו"דקאי עליו ח" אמת' ללא אלוק"אך דא עקא שהמחבר מפרש הכתוב שאמר , להתפלל אליו וליחד דבריו ועבודתו אליו

     ...חטא בזה חטאה גדולה וצריך כפרה' ובוודאי המחבר הנז, השומע דבר זה ראוי לקרוע בגדיו ולרתע כוליה גופיה
   .ש"י ומדברי הרש"ין מהזוהר מדברי האר'חיים מווליז' ח שמוכיח כשיטת ר"תשובותיו שם של הרי' עיין בג

  

  :ג באופן אחר"את תקנתם של אכה) ב"כ, ב"ח (ספר העיקרים. 13

צד עצמו התארים אשר מאבל . רשאי להללו בהם ולבקש מלפניו בהם, ם"לפי דעת הרמב,  כגון אלו–והתארים אשר מצד פעולותיו 
פ שאמרם משה רבנו "שאע, "האל הגדול הגבור והנורא"ל על "וזהו שאמרו רבותינו ז.  לא הותר להללו ולא להתפלל לפניו בהן–
עד שבאו אנשי כנסת , להיותם דומים שהם תארים מצד עצמו ולא מצד פעולותיו, לא היינו מתירים עצמנו להתפלל בהם, ה"ע

ל "כמו שאמרו רבותינו ז. מצד הדרכים שהוא מנהיג בהם בריותיו שהותר להללו בהםשאף אלה הם תארים הגדולה ובארו 
 שנותן ארך אפים –זו היא גבורתו : אמרו, 5שהחזירו עטרה ליושנה? למה נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה:): "ט"ס(במסכת יומא 
בארו שם שהם וכן בכולם ..." יים בין האומות שאלמלא נוראותיו היאך אומה יחידה יכולה להתק–וזו היא נוראתו , לעוברי רצונו

  ...  ומתוך כך ראוי לאומרם בתפילה. תארים מצד המידות שנוהג בהם עם הבריות
  

  :הלכה
  ):פ הדרכי משה"וכ(הבית יוסף . 14

תה חי כי אתה אחד וא": "כתר מלכות"יש להיזהר מלומר מה שכתוב ב, ם"דאילו לפי דברי הרמב, י"ונראה שנהגו העולם כדברי ר
ולא ראינו ולא שמענו " שמע קולי"וכן כל התוארים שכתובים בבקשת " 'ואתה גבור ואתה קיים ואתה גדול ואתה חכם ואתה אלוק

  . מי שנמנע מלאומרם
  

  :ט, ג"יקשולחן ערוך סימן . 15

 ,ממטבע שטבעו חכמיםמפני שאין לשנות , קא בתפלהוודו. יותר מהאל הגדול הגבור והנורא, ה"אין להוסיף על תאריו של הקב
שיאמר , ומכל מקום נכון למי שירצה להאריך בשבחי המקום. לית לן בה, אבל בתחנונים או בקשות ושבחים שאדם אומר מעצמו

   .אותו בפסוקים
   

                                                           
האל הגדול הגבור " : אתא משה אמר: שהחזירו עטרה ליושנה? למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה:דאמר רבי יהושע בן לוי: "ל הגמרא שם"ז 5

 נכרים משתעבדים בבניו איה :אתא דניאל אמר". נורא" לא אמר ? איה נוראותיו,כרים מקרקרין בהיכלו נ:אתא ירמיה ואמר". והנורא
שאלמלא  - ואלו הן נוראותיו ,שכובש את יצרו שנותן ארך אפים לרשעים - זו היא גבורתו , אדרבה:אתו אינהו ואמרו". גבור" לא אמר ?גבורותיו

 מתוך :אמר רבי אלעזר? ורבנן היכי עבדי הכי ועקרי תקנתא דתקין משה. ?קיים בין האומותה היאך אומה אחת יכולה להת"מוראו של הקב
 ". ולפיכך לא כיזבו ב -ה שאמתי הוא "שיודעין בהקב
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  שיעור ב –לימוד סוגיות באמונה 
  

  : בשתי סוגיות הקשורות זו בזוה "בעזנעסוק 
  "בתפילה'  אופן פונים להבאיזה"; "בתפילה' הוספת תארים ושבחים לה"

  :להכנה

  5כמו מי מוכח בירושלמי שבמקור '? פ אור ה"ם ומדוע ע"פ הרמב"חנינה ע'  מדוע כעס ר- 1,2,6עיינו במקורות?  

  מ גבאי והרב "ר, ח"ש מקינון ואל מי לפני נפה"פ הר" אל מי אנו מכוונים את התפילות ע- 9-10עיינו במקורות
  ?יוסף שושאן

 בין " קול הנבואה"ולחילוק שראינו בשיעור שעבר ב, ורים למחלוקת האם יש תארים חיובייםכיצד הדברים קש
 ?"הגילוי"לבין " העצם"

  
  
  
  
  
  

   שיעור א-כוזרי 
  

  :היום יתקיים שיעור מיוחד לקראת יום הכיפורים

  עבירה לשמה ועבודת יום כיפור
  אין צורך להביא ספר כוזרי

  
  
  
  
  
  
  
  

  לחתנים שיעור שלישי
  

  14:00יום רביעי בשעה  ביתקיים

  בכתה שליד המזכירות

  :)כל אחד לפי הספר שלומד בו(יש להכין  את הפרקים הבאים 

   ז- תורת הטהרה פרקים ו /ח "פ, ב"איש ואשה ח/  ט –דרכי טהרה פרקים ו  -לשיעור השלישי 

 


