תורת אמת 3-
 .1ערפלי טוהר  /עמוד לח
בשעה שאדם חוטא הוא בעלמא דפירודא  ,ואז כל פרט ופרט עומד בפני עצמו ,והרע הוא רע בפני עצמו ,ויש לו ערך רע ומזיק.
וכשהוא שב מאהבה מיד מתנוצץ עליו אור ההויה של עלמא דיחודא ,שהכל מתארגן לחטיבה אחת ,ובקישור הכללי אין שום רע
כלל .כי הרע מצטרף אל הטוב לתבלו ,ולהרים עוד יותר את יקרת ערכו .ובזה נעשים הזדונות לזכויות ממש.
1א .שמונה קבצים  /קובץ א  /רפו.
כל המתעורר בעולם מדור דורים עד אחרית ,הכל הוא חלקי שאיפות וחלקי הכרות ,שהולכות ומצטרפות ליצירה שלמה .עד שלא
באה הצורה המשלימה ,המכנסת את הכל אל שלמותה ,יש בהם טוב ורע ,אמת ושקר ,טומאה וטהרה ,קודש וחול .אבל כשיופיע
האור של ההתאחדות הכוללת ,שיהיה מבורר כל אלה השאיפות וחלקי ההכרות למה הן באות ,אז הכל יוכר לטוב ,לאמת,
לטהרה ,ולקודש ,עולם שכולו שבת ,שכולו טוב.
1ג .אורות הקודש  /חלק ב  /עמוד שצד
התכלית האחרונה של כל ההויה כולה הוא גילוי אור ד' ,ברום תענוגו העליון ,באחדות עליונה כזאת ,שלא יהיה שום ניצוץ חיים
שהיש העצמי שלו לא יתעלה למעלה הרוממה מכל רוממות זאת .ואז יהיה העילוי של כל ההויה כולה זורח בכל פרט ופרט בפני
עצמו ,כדוגמא של אספקלריא ,שכל מה שעומד נגדה מוזרח ונראה בה ,ואין קץ לאושר גדול זה .ומשום כך צריכה היא הדויה
להפרד בתחלה לחלקים היותר קטנים ,וצריכות שבירות גדולות לצאת אל הפועל כדי להפריד את הנקודות .ואחר צחצוחם
וזיכוכם ,הלא תהיה כל נקודה כוללת כל היש כלו ,והכל מלא אור ד' וכבודו.
 . 2רש"י על דברים פרק ל פסוק יד
כי קרוב אליך – התורה נתנה לכם בכתב ובע"פ.
2א .מדרש תנחומא כי תשא פרק טז
וכי כל התורה למד משה והלא כתיב (איוב יא) ארוכה מארץ מדה אלא כללים כללים למדה הקב"ה למשה שנאמר ככלתו .שני
לוחות כנגד שמים וארץ וכנגד חתן וכלה וכנגד שני שושבינים וכנגד שני עולמים א"ר חנניה לחת כתיב לא זה גדול מזה.
 .3תלמוד בבלי מסכת שבת דף נה/ב
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה שנאמר ויהיו בני יעקב שנים עשר מלמד שכולן
שקולים כאחת אלא מה אני מקיים וישכב את בלהה פילגש אביו מלמד שבלבל מצעו של אביו ומעלה עליו הכתוב כאילו שכב עמה
תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר מוצל אותו צדיק מאותו עון ולא בא מעשה זה לידו אפשר עתיד זרעו לעמוד על הר עיבל ולומר
ארור שוכב עם אשת אביו ויבא חטא זה לידו אלא מה אני מקיים וישכב את בלהה פילגש אביו עלבון אמו תבע אמר אם אחות אמי
היתה צרה לאמי שפחת אחות אמי תהא צרה לאמי עמד ובלבל את מצעה אחרים אומרים שתי מצעות בלבל אחת של שכינה ואחת
של אביו והיינו דכתיב אז חללת יצועי עלה (אל תקרי יצועי אלא יצועיי) כתנאי פחז כמים אל תותר.
 .4תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף פו/א
קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא אם בהרת קודמת לשער לבן טמא ואם שער לבן קודם לבהרת טהור ספק הקדוש ברוך הוא אומר
טהור וכולהו מתיבתא דרקיעא אמרי טמא ואמרי מאן נוכח? נוכח רבה בר נחמני.
 .5ספר דרך חיים  -פרק ה משנה יז
ומחלוקת ב"ש וב"ה אע"ג שיצאה בת קול הלכה כב"ה לא היה הבת קול מבטל המחלוקת מפני ששנואה המחלוקת כי אהוב ואהוב
היה המחלוקת הזה ,רק כדי ללמד אותה הלכה שהיו חפצים לדעת ההלכה ,ואדרבה בת קול היה אומר אלו ואלו דברי אלהים
חיים והיה מחזיק את החולקים ולא היה מבטל המחלוקת .ולפיכך סמך המאמר הזה למה שלפניו לומר שאם המחולקים היתה
כונתם לש"ש לא תתבטל דעות החולקים ואותן תלמידים שהיו מקבלים דבריהם לא קבלו דעת שתתבטל .אבל אם לא היה
מחלוקת לש"ש רק לנצח תתבטל מחלוקתם ,ומה שקבלו תלמידים דבריהם הכל בטל ומבוטל כך יש לפרש.
 .6ויקיפדיה ,נילס בוהר
נילס בוהר תרם לתורת הקוואנטים את מושג הקומפלמנטריות שלפיו תכונות של עצם קוואנטי אינינו ניתן לקבוע במדויק (כמו
מהירות ומיקום של אלקטרון ,או האם פוטון הוא גל או חלקיק) ,ומתקיימות בו בעצם בו זמנית כתכונות משלימות .כאשר נשאל
בוהר האם אין בהגדרה זו כדי לערער על מהותו של המדע כחתירה לידיעה ודאית ,הוא ענה "אמת וודאות גם הם מושגים
משלימים".
 .7ערפלי טוהר עמוד צה
אין להיבהל מקיבוץ הפכים גדולים כפי המפורסם ,כי כל הנראה לרבים כדברים חלוקים והפוכים הוא רק מפני קטנות שכלם
וצמצום השקפתם ,שאינם רואים כי אם חלק קטן מאד של השלימות העליונה ,וגם זה החלק בצורה מקולקלת מאד .אבל בעלי
הדיעה המחוורת ,מחשבתם מתפשטת למקומות שונים ומרחבים גדולים ,ותופשים את אוצרות הטוב שבכל מקום ,ומאחדים את
הכל ביחד ביחודא שלים.
7א .שמונה קבצים  /קובץ ח  /צח.
האחדות היא תכונת האמת שביש .המקרים המפרידים ועושים את כל יצור וכל עולם לתוכן נפרד עומד בפני עצמו ,הם עבי חושך
המעכבים את אור האמת מהבקיע בכל עזו .בסוד האחדות תמצא את הרוממות .בשביל חלק מרומם ומאושר שיש בכללות היש
הכל הוא מאושר .הפירוד מהרתוקה האחדותית ,הוא משבר ומחלה.
 .8אגרות הראיה עמ' מט.
הבנה פשוטה וישרה ,שכל מה שאנו רואים ,שומעים ומרגישים ,מכל הענינים וק"ו מענינים המוסריים והשכליים ,וביותר
מענינים האלקיים ,הכל המה בתור מלבושים ,שמות ,שתחתם נמצא תוך עצמי ,ליותר קיים ויותר חי ואחדותי ,שבזה הכל
מתאחד.
 .9אורות הקדש ג עמוד פה שורה 12
אבל מדת הקדושה העליונה ,שהיא השאיפה האצילית ,באה אחרי שהשכל מתמזג עם הרצון ,עד שאין להם כלל אותו הטבע
ואותה התכונה שיש לכל יסוד מהם בפני עצמו ,אלא אור של איזה מה חדש יוצא ממיזוגם בצביון של דעת המלא תפארת,
המופיע נשמות יסודיות לבנין עולמים עדי עד.

עע
 .3תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף יז/א
אמר רב כהנא סנהדרי שראו כולן לחובה פוטרין אותו מאי טעמא כיון דגמירי הלנת דין למעבד ליה זכותא והני תו לא חזו ליה...
3א .הרב צבי יהודה קוק זצ"ל לנתיבות ישראל
את אחי ואת אחיותי בכל חלקי עמינו ,שבכל המפלגות ובכל האירגונים -את כולם אני מבקש ומפיל תחנונים לפניהם .חוסו נא על
נפשותיכם ועל נפש עמינו כולו…אל נא יחליט כל אחד מאתנו כל מפלגה וארגון וחלק…כי רק אתו כל האמת וכל הצדק.
4א .עין איה שבת ב
ואם איזה רוח עבר ,וע"י איזה סכסוך פנימי נתכווץ מעט אורו של ישראל מהופיע בכל עוזו בבית פנימה ,הנה ליקוי אור זה מגיע
לנו ממרחקים בתור פגימה גדולה ורבתי ערך…ודקא כאילו שכב עם בלהה .אמנם בחפצינו לתאר את ערכו של ראובן ע"פ זאת
המידה ,עלינו לשוב לאחור ע"פ אור הדרש שבתורה שבע"פ ,שהשירה לנו תורה ברישומיה הנאמנים ,עד שכל האומר ראובן חטא
אינו אלא טועה…

עע
1ב .ספר גור אריה על בראשית  -פרק א פסוק כא
 ...והנה בא לומר שיש בריות נמצאו בעולם כי למעלתם ולגדולתם אין העולם הזה יכול לקבל אותם מחמת עילוי מדריגתם … כי
לא יכול לסבול העולם הזה.
 .2תלמוד בבלי מסכת שבת דף לא/א
תנו רבנן מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי אמר לו כמה תורות יש לכם אמר לו שתים תורה שבכתב ותורה שבעל פה.
2א .אנציקלופדיה תלמודית כרך א טור תרעח
במקום שמסתבר מצד הלשון שהמקרא הוא לא כפשוטו ,הדרשה מוציאתו מפשוטו .
 .5תלמוד בבלי  /מסכת יבמות  /סה/ב
דבי רבי ישמעאל תנא גדול השלום שאף הקדוש ברוך הוא שינה בו דמעיקרא כתיב ואדוני זקן ולבסוף כתיב ואני זקנתי:
 .7תלמוד בבלי מסכת קידושין דף מט/א
והתניא ר' יהודה אומר המתרגם פסוק כצורתו הרי זה בדאי ….
7א .רמב"ן על בראשית ב ,ט
מ מנו לדעת טוב ורע (להלן ג כב) וכבר אמרו (פירקא דרבינו הקדוש ,בבא דשלשה טז) שלשה אמרו אמת ואבדו מן העולם ואלו הן
נחש ומרגלים ודואג האדומי ...
 .9גבורות השם פרק ס ,עמ' רסד.
הם (המינים) אמרו כי מן האחד לא יבואו פעולות הפכים ,הדבר הוא הפך זה ,כי מפני שהוא אחד הוא הכל ,שהרי אין זולתו
ולפיכך ממנו באו ההפכים ...כי ההפכים הם גם כן הכל...
1א .מדרש רבה שמות פרשה מא פסקה ו
(ו) ד"א ויתן אל משה אמר ר' אבהו כל מ' יום שעשה משה למעלה היה למד תורה ושוכח א"ל רבון העולם יש לי מ' יום ואיני יודע
דבר מה עשה הקב"ה משהשלים מ' יום נתן לו הקב"ה את התורה מתנה שנאמר ויתן אל משה וכי כל התורה למד משה כתיב
בתורה (איוב יא) ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים ולארבעים יום למדה משה אלא כללים למדהו הקב"ה למשה הוי ככלותו לדבר
אתו שני לוחות העדות מהו שני לוחות כנגד שמים וארץ כנגד חתן וכלה כנגד שני שושבינין כנגד העולם הזה והעוה"ב שני לוחות
העדות א"ר חנינא לחת כתיב לא זו גדולה מזו לוחות אבן ולמה של אבן שרובן של עונשין שבתורה בסקילה לכך נאמר לחות אבן
ד"א לוחות אבן בזכות יעקב שנקרא אבן שנאמר (בראשית מט) משם רועה אבן ישראל ד"א לוחות אבן כל מי שאינו משים לחייו
כאבן הזו אינו זוכה לתורה:

