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רב אשי אוקי אשלשה מלכים אמר למחר נפתח בחברין אתא מנשה איתחזי ליה בחלמיה אמר חברך וחבירי דאבוך קרית לן 
מהיכא בעית למישרא המוציא אמר ליה לא ידענא אמר ליה מהיכא דבעית למישרא המוציא לא גמירת וחברך קרית לן אמר 

מהיכא דקרים בישולא אמר ליה מאחר דחכימתו כולי האי מאי ליה אגמריה לי ולמחר דרישנא ליה משמך בפירקא אמר ליה 
 ...טעמא קא פלחיתו לעבודת כוכבים אמר ליה אי הות התם הות נקיטנא בשיפולי גלימא ורהטת אבתראי 

  קכד אורות  אורות. 2
ל  ה כָּ רָּ ֱאֹלהּות ַהְגדָּ ה ִליֵדי ְמִביָאה בָּ ה, ְכִפירָּ רָּ ִנית ֱאִליִלּיּות ִהיא ַהַהְגדָּ ַרת ֲאִפּלּו, רּוחָּ צֹון  ַהֵשֶכל ַהְגדָּ רָּ ֱאֹלהּות ַוֲאִפּלּו ְוהָּ ּה הָּ  ְוֵשם ַעְצמָּ

ה ֱאֹלִהים רָּ ה ּוִמַבְלֲעֵדי, ִהיא ַהְגדָּ ֶעְליֹונָּה ַהְיִדיעָּ ל הָּ חֹות ִאם-ִכי ֵאינָּם ֵאֶּלה ֶשכָּ ה ֶשְּלַמְעלָּה ִמַמה ִניצֹוִצּיֹות ַהְזרָּ רָּ יּו ֵמַהְגדָּ  ֵהם םגַ  הָּ
ה ִליֵדי ְמִביִאים  . ְכִפירָּ

 הרב צדוק מלובלין ספר הזיכרונות מצוה ב.   א2
אבל ידע שאין עוד . שזהו עבודה זרה גמורה כדרך העובדים לאדם, אל יטעה האדם חס ושלום לחשוב שהוא כח נפרד בפני עצמו

רק , ואין להאריך פה בביאור כל דברים אלו. יתברך רוצה את יראיו המיחלים לחסדו ועושה רצונם ומחשיבם ביותר' וה, מלבדו
  :להזכיר בכלל לדעת שאין שום כח חוץ ממנו יתברך

 אורות עמוד מח.  3
כן לא יוכל היחש הנשמתי לחדור בקרבה , המוחלט לפי מדת רחוקה של הפסיכולוגיה האורגנית מהחבה הפנימית אל הטוב ...

יקנה לו תכונות   ואל זר זה, והאלהים יהיה בה אל נכר ואל זר, קשר נכריהאלהות להיות בקרבה  ומוכרח קשר, ביחש האלהי
 . יכולות לישר אותם המעותות את החיים הרבה יותר ממה שהן, משונות וקריקאטוריות

 יסורים ממרקים, אורות. א3
ה ְלַרְגֵלי ִלית ַהְמִניעָּ ִני ַהִּלמּוד ֶשל ַהְכלָּ רּוחָּ ִנים הָּ ִעְניָּ ֱאֹלִהִּיים בָּ ֱאֹלהּות ֻמַשג הֹוֵלְך הָּ ְך הָּ ה ֱאֹלִהים-ֵגאּות ֵאין ...ְוֶנְחשָּ  ְבתֹוְך ָאז ִמְתַגּלָּ
ה ְמֻדְלֶדֶלת, ְמֻטְשֶטֶשת ְבדּויָּה ְמִציאּות ֵאיזוֹ  ֶשל ְתכּונָּה ַהְמַצְּיִרים, ְפרּוִעים ִדְמיֹונֹות ִשְפלּות ִאם-ִכי ַהֶנֶפש ל ֶאת ַמְבֶהֶלתשֶ , ּוְקצּופָּ  כָּ

ּה ַמֲאִמין ם ֶשל ַהֶנֶפש-ֲעִדינּות ֶאת ּומֹוַנַעת ַהֵּלב ֶאת ְמַטְמֶטֶמת, רּוחוֹ  ֶאת ּוְמַדֵכאת בָּ ָאדָּ ֱאֹלִהי ַהִזיו ֶאת ְועֹוֶקֶרת, ִמְּלִהְתַגֵבר הָּ  הָּ
ל ֲעִדין-רּוחַ   ה יֹוַדַעת ִמֶמנָּה ְכלּום, ְוכָּ מָּ ה ֶשֵאין ַהְנשָּ ה ֵריקָּ ד ִהיא ִמּלָּ ל ַהּיֹום ֻכּלוֹ  ֶשֱאמּונָּה זוֹ  ִהיא ַבד' ֶאחָּ תוֹ . ְוַאף ִאם יאַמר כָּ ֶשְבִנְשמָּ
ֵאל –  ֱאֹלִהית ִבְכֶנֶסת-ִיְשרָּ א ְכֶשָאְזלּו ַמִים ִמִני יָּם ַהַדַעת הָּ א ִדְמִשיחָּ ה ֶשְבִעְקבָּ ח הּוא ְלַהִסיחַ  ֶאת ַדְעתוֹ  ִמֶמנָּה, ְוזאת ִהיא ַהְכִפירָּ ֻמְכרָּ

עֹולָּם .ֻכּלוֹ  ּובָּ  
מוסר אביך עמוד פא .  ב3   

שמים על לב ואינם מעיזים לחקור בגודל הציור האלהי ובחקר  ומתוך פחדם אינם    , אדם הנפחדים ונרעשים-אבל בני...
כבוד לאין  וחובת הכבוד לאלהים מתגלמת אצלם בתור תביעה אכזרית מעצם שואף   , להם לרועץ והציור עצמו נהפך, בודוכ

חקר, שהיא משפלת בקרבם רגש עדין וטוב, ומהפכת אותם לעבדים עצובים   ואכזרים שונאים זה את זה ושונאים את 
אלהים באמת בתוכיות לבם, אע"פ שיאמרו תמיד   דברי אהבה וכבוד כשמזכירים את השם, בפיו ובשפתיו יכבדוהו ולבם 

 רחק ממנו.
 א /תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יג . 4

 .רבי יוחנן אמר לעולם מבנימן קאתי ואמאי קרי ליה יהודי על שום שכפר בעבודה זרה שכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי 
 יסורים ממרקים, אורות. 5 
ה  ה ִמְתקּופָּ ֶרֶרת הֹוֶלֶכת ִלְתקּופָּ ה ַהִּיחּוד-ֱאמּוַנת ֶשל ַהַתֲערֶבת ּוִמְתבָּ ה ַמֲחַשֵכי ִעם ַהְטהֹורָּ מָּ ל, ַהַהְגשָּ  יָּדּועַ  ֶשֵחֶלק ַפַעם ּוְבכָּ

ה מָּ ֱאמּונָּה ְכִאּלּו ִנְדֶמה – נֹוֵפל ֵמַהַהְגשָּ ְך-ְוַאַחר, נֹוֶפֶלת הָּ ה ֶשּלא ִמְתַגֶּלה כָּ ֱאמּונָּה נְָּפלָּ הִנְתבָּ  ִאם-ִכי הָּ ַאֲחרֹוִנים ַבּיִָּמים. ְררָּ  ְלִשיַבת הָּ
רּוחַ  ֱאנֹוִשי הָּ ֱאמּונָּה ְסִפיַרת ֶאל הָּ ה הָּ רָּ ה ְקִלַפת נֹוֶפֶלת ַהבָּ מָּ ַאֲחרֹונָּה ַהַהְגשָּ ה הָּ ֱאֹלהּות ֶאל ִבְכלָּלּות ַהְמִציאּות ַיַחש ֶשִהיא, ַהַדקָּ , הָּ

ל ֶשֶבֱאֶמת ג הּוא" ְמִציאּות"בַ  ַמְגִדיִרים ֶשָאנּו ַמה כָּ ֱאֹלהּות ֻמְפלָּ ְך-ִבְלִתי ְבֵעֶרְך ֵמהָּ  . ֶנֱערָּ
 אורות קכד.  6

ִמיד ִריְך תָּ ה ֶאת ְלַזֵכְך צָּ בָּ ה ֶשִתְהֶיה, ַהַמֲחשָּ ְוא ַפֲחֵדי ֶשל, כֹוְזִבים ִדְמיֹונֹות ֶשל ִסיִגים ְבֹלא ְברּורָּ עֹות ְתכּונֹות ֶשל, שָּ  ֶהְעֵדִרים ֶשל, רָּ
ם ְבֵני ֶאת ְמַאֶשֶרת ֱאֹלִהים ֱאמּוַנת. ְוֶחְסרֹונֹות ָאדָּ ּה ְכִפי ַרק הָּ ה אֹותָּ ֱאֹלִהית ֶשַהְגֻדּלָּה ַהִמדָּ  ... ְוִנְלֶמֶדת ֶנְחֶקֶרת הָּ

 אורות קכד. א6
דֹול ַהּיֹוֵתר ַהַמְעצֹור ֶאת ם ְברּוחַ  גָּ ָאדָּ ה ַמה ֵמִביא, ַדַעת ִלְכַלל ְבבאוֹ , הָּ בָּ ֱאֹלִהית ֶשַהַמֲחשָּ ה ִהיא הָּ ה ְקבּועָּ ה ְמיֶֻחֶדת ְבצּורָּ  ֵאֶצל ִוידּועָּ
ם-ְבֵני ם ִניצֹוץ ֶזהּו. ַהַּיְלדּוִתי ְוַהִדְמיֹון ַהֶהְרֵגל ִמְפֵני, ָאדָּ ִמיד, ּוְתמּונָּה ֶפֶסל ֲעִשַּית ֶשל ֵמַהְפגָּ ֵהר ְצִריִכים ָאנּו ֶשתָּ , ְמאד ַהְרֵבה בוֹ  ְלִהזָּ

ה יֹוֵתר ַדַעת ִבְתקּוַפת ּוְביֹוֵתר  . ְבִהירָּ
 אורות קכד. 7

ל ל ַהַחִּיים-ִחדּוֵשי כָּ ם ִסְדֵרי ֶאת ַהְמַהְפכֹות ַהְשֵאלֹות ְוכָּ עֹולָּ חֹות ַאְך ִהנָּם, ַלֵהִטיבוֹ  ְכֵדי הָּ ה ֶשל ֳארָּ ִמיד, ְתשּובָּ ה ְותָּ ה ְצִריכָּ  ַהְתשּובָּ
ה ְבראש עֹוֶמֶדת ִלְהיֹות ה ֻסַּלם ֶשל ַהִפְסגָּ ֱאנֹוִשית ַהַהְשלָּמָּ  . הָּ

 
 
 
 
 
 


