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 ב /תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לג . 1

ההוא דנחית קמיה דרבי חנינא אמר האל הגדול הגבור והנורא והאדיר והעזוז והיראוי החזק 
והאמיץ והודאי והנכבד המתין לו עד דסיים כי סיים אמר ליה סיימתינהו לכולהו שבחי דמרך 

אי לאו דאמרינהו משה רבינו באורייתא ואתו אנשי למה לי כולי האי אנן הני תלת דאמרינן 
כנסת הגדולה ותקנינהו בתפלה לא הוינן יכולין למימר להו ואת אמרת כולי האי ואזלת משל 

 .לו למלך בשר ודם שהיו לו אלף אלפים דינרי זהב והיו מקלסין אותו בשל כסף והלא גנאי הוא
 ל  -מאמר שני אות א  -ספר הכוזרי  .  2

וכן לא יחולו בו גם האור ,נו אומרים אחד על האלוה כי אם כדי לשלל ממנו את הרבויאין א...
אך אם ישאלנו השואל העצם האלוהי מה הוא מאיר או אפל נענה על דרך העברה  . והחשך

  .מאיר מיראתנו פן יתפס השואל לסברה כי כל שאינו אור הוא חשך
 אורות קכד . 3

 אפילו הגדרת השכל, א אליליות רוחניתיההגדרה ה, באלהות מביאה לידי כפירה כל הגדרה
שכל אלה  ומבלעדי הידיעה העליונה, והרצון ואפילו האלהות עצמה ושם אלהים הגדרה היא

 .לידי כפירה אם הזרחות ניצוציות ממה שלמעלה מהגדרה היו גם הם מביאים-אינם כי
 א /תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יח . 4

' אסור לספר בשבחו של הקדוש ברוך הוא דאמר רבי אלעזר מאי דכתיב מי ימלל גבורות ה
למי שיכול להשמיע כל תהלתו אמר רבה בר בר חנה ' ישמיע כל תהלתו למי נאה למלל גבורות ה

 .אמר רבי יוחנן המספר בשבחו של הקדוש ברוך הוא יותר מדאי נעקר מן העולם 
 המחשבה האלהית/ פירורים משלחן גבוה  /   חלק א/ הראיה   מאמרי. 5

הכפירה היא . רפואהודרושה לאדם רק בתור  גדולה ירידההיא  אלהיםלחשוב על דבר  הצרך
 החיים עצםא "כ, אלהותד "שום צרך לחשב ע יהיהשלא , שלילית לצרך העלוי העליון הכנה
 . אור אלהים יהיה

 ק ב תג"אוה.  6
והיא , על ציור האחדות הרגילה היא מתעלה  , בתאר אחדותה, בשביל כך האחדות האלהית

של  ואותו העושר  , באותה המדה שהיא מתעלה על הריבוי באמת מתעלה על האחדות              
 …הריבוי לעולם נמצא בקרבה בצורה יותר מבהיקה באין סוף

 שפתי כהן על דברים פרק יא פסוק י  . 7
אתה משקה מלמטה , קורא לתהום תחתון ליוןתהום ע, ('ח, ב"תהלים מ)תהום אל תהום קורא 

 ...כי הם זכר ונקבה( ב"ה ע"כ)כדאיתא במסכת תענית , ואני משקה מלמעלה
 
 


