רדי מייד ופחים קטנים
 .1אורות הקודש  /חלק א  /עמוד קע  /שטף היצירה הנשמתית  -ד
הכשרון היותר נכבד הוא החידור אל עומק עצמיותנו...בכל רגע  ,דקה מן הדקה ,הננו יוצרים ,מדעתנו ושלא מדעתנו .המון
יצירות לאין תכלית ,שאם רק נתלמד להרגישן ,להביאן אל התחום של הכרתנו המובלטת ,להתרגל להכניסן בתוך מסגרת של
ביטויים נאותים להן אז יגלה הודן והדרן ,ופעלן יראה על פני החיים כולם.
 .2אורות הקודש  /חלק ג  -מוסר הקודש  /עמוד שו  /תפארת צדיקים מפלאים  -מד
הצדיקים המופלאים שאין עולם הזה תופס אצלם מקום מצד גבוליו שפלותו וצמצומיו ,דוקא הם מוקירים את העולם
ומכבדים אותו ,מפני שהם רואים בו עולם עליון ,זיו טהור ממקור החיים ,ויפיו וטובו מתעלה בעילויים גדולים ,והרגשת הנועם
והיופי שבו מתגדלת אצלם בגודל של קדושה ועדינות עליונה ,עד שהנם תמיד חיים חיים מלאים ,שיש בהם כל שיקוי הלשד של
כל ההנאות האסתתיות ,המענגות את החיים במעלה עליונה מאד.
וחושיהם הרוחניים אפילו ביחס להתוכן האסתתי הרגיל ,בהכרת היופי שבמראות ,שבשירה ,שבסדר ,שבמדינה ובמוסר,
ושבכל ערך ,מתכפלים בכפלים אדירים ,עד שהם הם הנם מקורות היופי והסידור בחיים.
 .3אורות  /זרעונים  /א .צמאון לאל חי
צָ ִרי לְ הַ ְראוֹת אֶ ת הַ ֶדּ ֶר אֵ י נִכְ נ ִָסים אֶ ל הַ ְטּ ַר ְקלִ ין – ֶדּ ֶר הַ שַּׁ עַ ר .הַ שַּׁ עַ ר הוּא הָ אֱ הוּת הַ ִמּ ְת ַגּלָּה בָּ ע ֹולָם ,בָּ ע ֹולָם בְּ כָל יָפְ י ֹו וַ הֲ ָדרוֹ,
ירי שַׁ חַ ק וּבְ הַ ְד ַרת הַ ְמּאוֹרוֹת ,בְּ כִ ְשׁרוֹנוֹת כָּ ל
בְּ כָל רוּחַ וּ ְנשָׁ מָ ה ,בְּ כָל חַ י וְ ֶרמֶ שׂ ,בְּ כָל צֶ מַ ח וּפֶ ַרח ,בְּ כָל גּוֹי וּמַ ְמ ָלכָה ,בַּ יָּם וְ ַגלָּיו ,בְּ שַׁ פְ ִר ֵ
בוּרה ֶשׁל כָּל גִּ בּוֹר.
ִשׂיחַ  ,בְּ ַרעְ יוֹנוֹת כָּל סוֹפֵ ר ,בְּ ִד ְמיוֹנוֹת כָּל ְמשׁו ֵֹרר וּבְ הֶ גְ יוֹנוֹת כָּל חוֹשֵׁ ב ,בְּ הַ ְרגָּשַׁ ת כָּל מַ ְרגִּ ישׁ וּבְ סַ ֲע ַרת גְּ ָ
הָ אֱ הוּת הָ עֶ לְ י ֹונָה ,שֶׁ אָנוּ ִמ ְשׁתּו ְֹק ִקים לְ הַ גִּ יעַ אֵ לֶיהָ  ,לְ ִהבָּ לַע בְּ ִק ְרבָּ הּ ,לְ הֵ אָסֵ ף אֶ ל או ָֹרהּ ,וְ אֵ ין אָנוּ יְ כוֹלִ ים לָבוֹא לְ ִמ ָדּה ז ֹו שֶׁ ל ִמלּוּי
וּמ ְתעַ ְנּגִ ים בְּ אַהֲ בָ תָ הּ ,מו ְֹצ ִאים מַ ְרגּוֹעַ וְ שָׁ לוֹם
שׁוּקתֵ נוּ ,יו ֶֹר ֶדת ִהיא בְּ עַ ְצמָ הּ בִּ ְשׁבִ ילֵנוּ אֶ ל הָ ע ֹולָם וּבְ תוֹכוֹ ,וְ אָנוּ מו ְֹצ ִאים אוֹתָ הּ ִ
ְתּ ָ
בִּ ְמנוּחָ תָ הּ .וְ לִ פְ ָר ִקים ִתּפְ ְק ֵדנוּ בְּ בָ ָרק עֶ לְ יוֹן ִמזִּ יו ֶשׁל מַ עְ לָה ,מֵ אוֹר עֶ לְ יוֹן שֶׁ מֵּ עַ ל כָּ ל ַרעְ יוֹן וּמַ חֲ שָׁ בָ ה .הַ שָּׁ מַ יִ ם נִפְ ָתּ ִחים וְ אָנוּ רו ִֹאים
מַ ְראוֹת אֱ ִ
הים.– ,
 .4עין איה  /ברכות ב  /פרק תשיעי-הרואה  /ל .ברכות נה/א

אר"י אמר רב ,יודע הי' בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ...
הכשרון האמיתי של המצייר האמן כשהוא ברום מעלת כשרונו ,ובפרט מי שהגיע למדה זו שכשרונו נקדש ברוח אלהים ,הוא
להיות מכיר בעמקי טבעי המציאות בין מצד הגשמי שלהם בין מצד הרוחני שבהם.
 .5מדרש תנחומא תזריע פרק ב
)ב( ואין צייר כאלהינו…בוא וראה הטווס הזה שס"ו מיני צבעונים יש בו ומהיכן הוא נוצר מתוך טיפה של לובן נוצר.
5א .שפת אמת ספר דברים  -פרשת תצא  -שנת ]תרנ"ח[
אין צייר כאלקינו צר צורה תוך צורה כי ציור הגוף מעין ציור הנשמה ...דכ' נעשה אדם בצלמנו כדמותינו החילוק בין צלם
לדמות כי צלם הוא ציור הפנימי הקבוע ודמות הוא ציור הנראה וכמו כן באדם מלבד שנעשה בצלם אלקים.
 .6אורות עמ' פה
כשם שנשמת האדם היא יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכים ,ודוקא מפני גדולתה ירדה עד לתחתית המדרגה ,ומשם
תעלה ברכוש גדול ועצום ותכשיר את העולם כולו עמה לעליה עליונה מקורית ,כן הקודש שבחול ,שירד עד לידי החולין
הגמורים ,הוא יותר נשגב וקדוש מהקודש שבקודש ,אלא שהוא מסתתר הרבה .ואין קץ ותכלית לתיקוני העולם שיבאו מכל
הטוב הבא לעולם בדרך חול...
6א .אורות הקודש  /חלק ג  -מוסר הקודש  /עמוד קג  /הבסיס הארצי לנאצלות  -עא
הארציות וכל ההשגות שמבוססות על החושים ,וכל הרצונות שיש להם אחיזה ויחס עמהם ,הם נותנים את החומר ,שממנו
יוצא אחר כך אל הפועל אותו העז הרוחני ,שאנו מתחברים עמו במערכות העליונות בהשגות ורצונות הנאצלות ,שמזדרחות
בקרבנו.
 .7עולת ראיה עמוד כב
האמנות היא מיוסדת בחכמה" :לחשוב מחשבות לעשות בזהב בכסף" וגו' .אלא שהיא צריכה להשלמתה ג"כ הרגל מעשי ,ולא
די בציור השכלי של הבנת האומנות להוציא אל הפועל המתגשם את הציור האומנותי .אמנם אפשר להיות אדם שלם כ"כ
בשלמות ציורו ,וכליו המעשיים יהיו כ"כ מוכשרים להיות מושפעים מציורי שכלו ,עד שיהיה במדרגת "חזא אומנותא וגמיר",
שבציוריו השכליים מיד יושלם ג"כ בכל הענינים המעשיים המתילדים מהם ...ע"י הראיה לבדה ,כדרך המופלא שבמצוינים
בכשרון האומנותי ,וכבצלאל שע"י רוח האלקים שמלאהו כבר הי' בידו להוציא אל הפעל את כל האומניות המעשיות ,ולא הי'
צריך לאמצעיים הנסיוניים.
 .8שמונה קבצים ח פא.
ההבדל בין דברי קדושה לדברים בטלים ,הוא רק יחושי ,לפי השקפתנו המוגבלה .אפשר לה לההשקפה שתתעלה עד כדי הכרה
וציור פנימי של מקומן של כל הדברים .אל תהי מפליג לכל דבר ,שאין לך דבר שאין לו מקום...
אבל גם הרצון הוא רק סעיף קטן מעץ החיים כולו ,והעתיד הולך לקראת התהוות החיים בשלימותם ,בהתעלות כל החול אל
הקודש ,כל הבטל – אל הנשגב והמרומם מאז .עכשיו תורה נתתי לכם ,לעתיד לבוא חיים אני נותן לכם.
 .9זכריה יד
)כ( בַּ יּוֹם הַ הוּא יִ ְהיֶה עַ ל ְמ ִצלּוֹת הַ סּוּס ק ֶֹדשׁ לד' וְ הָ יָה הַ ִסּירוֹת בְּ בֵ ית ד' כּ ִַמּזְ ָר ִקים לִ פְ נֵי הַ ִמּזְ בֵּ חַ :
יהוּדה ק ֶֹדשׁ ַלד' ְצבָ אוֹת וּבָ אוּ כָּל הַ זֹּבְ ִחים וְ ל ְָקחוּ מֵ הֶ ם וּבִ ְשּׁלוּ בָ הֶ ם
ָ
)כא( וְ הָ יָה כָּל ִסיר בִּ ירוּשָׁ ִ ַלם וּבִ
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