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 .2תלמוד בבלי מסכת כתובות דף סב/ב
כי הא דרב רחומי הוה שכיח קמיה דרבא במחוזא הוה רגיל דהוה אתי לביתיה כל מעלי יומא דכיפורי יומא חד משכתיה
שמעתא הוה מסכיא דביתהו השתא אתי השתא אתי לא אתא חלש דעתה אחית דמעתא מעינה הוה יתיב באיגרא אפחית
איגרא מתותיה ונח נפשיה.
2א .אגרות הראיה  /כרך א  /קנח
לכללות חמדת היופי האמנותי ,המתגשם ביצירות מעשיות ,מעשי ידי אדם ,מתיחש עמנו לעולם ביחש טוב וחביב ,אבל גם
מוגבל .נזהרים אנחנו משכרון והפרזה ,אפילו מהדברים היותר נשגבים ונעלים .הצדק הוא נר לרגלנו ,ואנחנו קוראים במקרא
קודש "אל תהי צדיק הרבה" .החכמה היא אור חיינו ,ואנחנו אומרים "אל תתחכם יותר"" ,אכל דבש הרבות לא טוב" .זהו
הכלל המקיף את כל חוג חיי עם עולם .מעולם לא נתמכר לאידיאה פרטית אחת במדה זו ,עד שנהיה טובעים במצולותיה עד
לבלי יכולת לתן לנו קצב ומדה להרחבת ממשלתה.
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חוקרים סינים בנו בהצלחה מכשיר ספיחה אלקטרומגנטי לתדירויות מיקרו .המכשיר ,שמורכב מ 60-טבעות גליליות דקות
וצפופות ממטא-חומרים מסוגל לספוח קרינת מיקרו ,ובכך הוא דומה למה שבאסטרופיזיקה מכונה "חור שחור" (שסופח אליו
חומר וקרינה) .המחקר מציג כיצד המדענים ניצלו את התכונות היחודיות של מטא-חומרים ,שאלו קבוצת חומרים
מלאכותיים ומסודרים היכולים לעוות אור וגלים אחרים.
 .4שמונה קבצים ד קטו.
 .1הספרות הנפרזה מצמצמת היא את המחשבה .חושב הסופר שכל מה שלא יוכל לכתוב אינו דבר חשוב שבכשרון ,והוא מסיח
......ממנו את דעתו ואת נקודת רצונו.
 .2וחושב הקורא שחוג רעיונותיו צריך להיות מוגבל עם מה שיש בספר.
 .3ולא ידעו שניהם שהטוב והמעולה שבמחשבות ,האור המחיה אותן ,הוא אותו התוכן האצילי הטס באויר הרעיון ,שאינו נתפס,
......ולא יוכל להכתב מעולם ,ולא יכנס בגבולה של הספרות.
 .4טעות יסודית זו קשה יהיה לעקרה מלב האדם ,כל זמן שיחשוב את הספרות לקנין מוכרח לחייו הרוחניים.
 .5מתוך נקודת החיים העליונה תצא מחאה גדולה על הספרות ,וכימי קדם יבין האדם לשיחו המקורי.
 .6ונתתי תורתי בלבם ועל לוח לבם אכתבנה .וישאר רק הספר האחד ,שהוא אור החיים בעצמו ,אנא נפשי כתבית יהבית ,כי
באור  .....פניך נתת לנו ד' אלהינו תורת חיים.

