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 תלמוד בבלי מסכת חולין דף ע/א  . 1
 .הדביק שני רחמים ויצא מזה ונכנס לזה מהו דידיה פטר דלאו דידיה לא פטר או דלמא דלאו דידיה נמי פטר תיקו 

 תלמוד בבלי מסכת נדה דף כג/ב  . 2
ולד מעליא הוא אדם במעי בהמה מאי למאי נפקא  מיניה רב אדא בר אהבה מאביי לרבי מאיר דאמר בהמה במעי אשה בעא

מיניה לאשתרויי באכילה ותפשוט ליה מהא דרבי יוחנן דאמר רבי יוחנן השוחט את הבהמה ומצא בה דמות יונה אסורה 
 ולא פרסה איכא הכא נהי דפרסות ליכא פרסה מיהא איכא:  אבאכילה הכי השתא התם לא פרסות איכ

  י פרק - ד שער - החיים נפש ספר.  3
 בכל וכן, בהם הנכלל וכל עניניהם ופרטי מצבם סדר בכל רבוון רבי עליונים עליוני העולמות ונבראו נאצלו, 'וכו ברא בראשית

 בזוהר שכתוב כמו, המאמר אותו נאמר שעליו הסוג שבאותו והענינים המינים פרטי כל נבראו ל"הנ דרך על שבו ומאמר מאמר
 ... עלמא וברא באורייתא בה אסתכל עלמא ה"קוב ברא דכד(, )=א א"קס תרומה)
  ג פרק פקודי תנחומא מדרש . 4

 ביתי בכל משה עבדי כן לא( יב במדבר) שנאמר נאמן שהיה למשה אלא משנים פחות הצבור על שררה עושין אין רבותינו ושנו
נאמן הוא ד"א כתיב ה' בחכמה יסד ארץ וגו' )משלי ג( ואומר ואמלא אותו רוח אלהים בחכמה )שמות לא( ללמדך שהמשכן 
 שקול כנגד כל העולם וכנגד יצירת האדם שהוא עולם קטן כיצד כשברא הקב"ה את עולמו כילוד אשה בראו מה ילוד אשה ..

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף י/א    .5
והלך בשני ועשה טהרות רבי יהודה אומר אם  דתנן שני שבילין אחד טמא ואחד טהור והלך באחד מהן ועשה טהרות ובא חבירו

נשאלו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו טהורין שניהן בבת אחת טמאין רבי יוסי אומר בין כך ובין כך טמאין אמר רבא ואיתימא 
י בבת אחת דברי הכל טמאין בזה אחר זה דברי הכל טהורין לא נחלקו אלא בבא להשאל עליו ועל חבירו רבי יוס וחנןרבי י

 ...מדמי ליה לבת אחת ורבי יהודה מדמי ליה לזה אחר זה
 תלמוד בבלי מסכת שבת דף ה/א  א. 5

תניא נמי הכי אחרים  .רבי אבין אמר רבי אילעאי אמר רבי יוחנן עמד במקומו וקיבל חייב עקר ממקומו וקיבל פטור אמר
 ?יוחנן זרק חפץ ונעקר הוא ממקומו וחזר וקיבלו מהובעי רבי  . אומרים עמד במקומו וקיבל חייב עקר ממקומו וקיבל פטור

 ,שני כחות באדם אחד כאדם אחד דמי. קא מבעיא ליה  שני כחות באדם אחדאמר רב אדא בר אהבה  *? מאי קמבעיא ליה
 . תיקו  ? כשני בני אדם דמי ופטוראו דילמא  , וחייב

ויצמן  המחלקה לפיסיקה מכון –פרופ' עדי שטרן מאת  . מושגים במדע 6  
עיקרון הסופרפוזיציה קובע שמערכת אטומית יכולה להיות בעת שאחת המסקנות המפתיעות של תורת הקוונטים היא 

ובעונה אחת בשני מצבים שונים. למשל, אלקטרון יכול בתנאים מסוימים להיות בשני מקומות שונים בבת אחת, או לעבור 
בבת אחת דרך שני פתחים שונים. במונחים של הפיסיקה הקלסית הרי זה כאילו אמרנו שאדם יכול להימצא בעת ובעונה 

 אחת בתל-אביב ובירושלים
ושניות אחדות/   א חלק/   הראיה מאמרי.  7  
 שני: כן הדבר אין הריאלי בעולם אבל, וכליון בטול לידי מביאה הסתירה אצלו. הצר ההגיון מסקנת הוא" דסתרי תרתי"

 של שר וגבריאל אש של שר מיכאל" הרוחני בעולם שכן ומכל, הפריה לידי ומביאים יחד מתלכדים לזה זה מתנגדים יסודות
 והחומריות, החומריות את סותרת הרוחניות אין והרחבה הגדולה האמונה של בספירה ובאמת". ביניהם שלום עושים שלג
 שריא שכינתא לית. "האחדות אל העורגת אומתנו נשמת את ולהפרות להגדיל יחד מתחברות שתיהן אלא, הרוחניות את

 מתאחד ידו על והכל, אחד ושמו, אחד הוא". הוא הכל יוצר כי יעקב חלק כאלה לא" אבל, הזוהר אומר", פגימא באתר
. עליון והוד עדינות של צורה ומקבלת, ובהמיות פראיות, מגסות מזדככת הרוחניות אל הדבוקה החומריות וגם. ומתעלה  

ה' א. ט"תקס מעשה באורח בעל כנפיים ה  "פ, חדשים סיפורים, ן"מוהר חיי.   8  ֲחֻנכָּ .דַּ  
ַתח ִמן ִעּמוֹ  ְוָיָצא ... ַהַבִית ְלַבַעל ִנְכַנס אֹוֵרחַ  ַבַלְיָלה ֲחנָֻכה ֵנר ַהְדָלַקת ַאַחר ף ַוֲאַזי. ַהפֶּ  לוֹ  ַקר ְוָהָיה, ִעּמוֹ  ִלְפרחַ  ְוִהְתִחיל אֹותוֹ  ָחַטף ֵתכֶּ

ה ַקח לוֹ  ְוָאַמר, לוֹ  ְוָנַתן ַמְלבּוׁש ְוָלַקח  .ִעּמוֹ  ּוָפַרח ְבֵביְתָך ְוֵתֵׁשב טּוב ְוָכל ּוְׁשִתָיה ֲאִכיָלה ְלָך ְוִיְהיֶּה ְלָך ְוִייַטב ַהַּמְלבּוׁש זֶּ
הּוא ְבַעְצמוֹ  ַמֲאִמין ָהָיה ְולא. ְבֵביתוֹ  הּוא ְוִהֵנה ִהְסַתֵכל ָכְך ְבתֹוְך ה ְואֹוֵכל ָאָדם ְבֵני ִעם ְמַדֵבר הּוא ְוִהֵנה ִהְסַתֵכל ַאְך, ְבֵביתוֹ  ׁשֶּ  ְוׁשֹותֶּ
ְך רֶּ  ְוֵכן, פֹוֵרחַ  הּוא ְוִהֵנה ְוִהְסַתֵכל ָחַזר, ְבֵביתוֹ  הּוא ְוִהֵנה ְוִהְסַתֵכל ָחַזר, ְכַבְתִחָלה פֹוֵרחַ  הּוא ְוִהֵנה ְוִהְסַתֵכל ָחַזר ָכְך ְבתֹוְך, ָהעֹוָלם ְכדֶּ

ר ָׁשם ּוָמָצא ְבַגְיא ָהִרים ְׁשֵני ֵבין אֹותוֹ  הֹוִריד ָכְך ַאַחר. ַרב ְזַמן ִמְתַנֵהג ָהָיה  ְמֻצָיר ְוָהָיה'' ְוכּו' ד הּוא ח"זא אֹוִתיֹות ֵצרּוֵפי בוֹ  ְוָהיּו ֵספֶּ
ר ל אֹוִתיֹות ַהֵכִלים ְבתֹוְך ָהָיה ַגם. אֹוִתיֹות ָהיּו ַהֵכִלים ּוְבתֹוְך ֵכִלים ְבַהֵספֶּ ְיכֹוִלין ַהֵכִלים ׁשֶּ  לוֹ  ְוָהָיה ַהֵכִלים ֵאלּו ָיָדם ַעל ַלֲעׂשֹות ׁשֶּ

ק ת ִלְלמד ְמאד ֵחׁשֶּ ר אֶּ ל ַלֲעלֹות ַעְצמוֹ  ְוִהְתַיֵשב, ָׁשם הּוא ְוִהֵנה ְוִהְסַתֵכל ָחַזר, ְבֵביתוֹ  הּוא ְוִהֵנה ִהְסַתֵכל ָכְך ְבתֹוְך. ַהֵספֶּ  אּוַלי ָהָהר אֶּ
ה ָׁשם ִיְמָצא ָבא. ִישּוב ֵאיזֶּ ל ּוְכׁשֶּ ל ִאיָלן ָׁשם עֹוֵמד ָרָאה ָהָהר אֶּ ל ֲעָנִפים ִעם ָזָהב ׁשֶּ  ַהֵכִלים ֵאלּו ְכמוֹ  ֵכִלים ְתלּוִיים ָהֲעָנִפים ְוַעל ָזָהב ׁשֶּ

ר ַהְמֻצָיִרין ַעל ֵכִלים ָהיּו ַהֵכִלים ּוְבתֹוְך, ַבֵספֶּ ָהיּו ֵמֲחַמת, ָיכֹול ָהָיה ְולא ַהֵכִלים ִמָשם ִלַקח ָחֵפץ ְוָהָיה. ַהֵכִלים ֵאלּו עֹוִׂשים ָיָדם ׁשֶּ  ׁשֶּ
ָהיּו ָהֲעָנִפים ַעל ָׁשם ִנְסָבִכים הּוא ּזאת ַמה ְגדֹוָלה ְפִליָאה לוֹ  ְוָהָיה. ְבֵביתוֹ  הּוא ְוִהֵנה ִהְסַתֵכל ָכְך ְבתֹוְך. ְבַעְקִמיִמיּות ׁשֶּ  ְבָכאן ַפַעם ׁשֶּ

ֵאין ַמה ָאָדם יִלְבנֵ  ָכזוֹ  ְפִליָאה ְמַסְפִרין ֵאיְך ַאְך ָאָדם ִלְבֵני זאת ְלַסֵפר ָחֵפץ ְוָהָיה. ָׁשם ּוַפַעם  ִמן ִהְסַתֵכל ָכְך ְבתֹוְך. ְלַהֲאִמין ָראּוי שֶּ
ת ְוָרָאה ַהַחלֹון ָיבֹוא ְמאד אֹותוֹ  ְלַבֵקׁש ְוִהְתִחיל ל"ַהנַ  ָהאֹוֵרחַ  אֶּ ְצלוֹ  ׁשֶּ ְצְלָך הֹוֵלְך ֲאִני ִכי ְפַנאי ִלי ֵאין לוֹ  ְוָאַמר, אֶּ ה לוֹ  ָאַמר. אֶּ  זֶּ
ה ּוַמה ָכאן ֲאִני ֲהֵרי. ְבֵעיַני ִנְפָלאת ְבַעְצמוֹ  ם ּזֶּ ַאתֶּ ְצִלי הֹוְלִכים ׁשֶּ ִנְתַרֵציתָ  ְבָׁשָעה לוֹ  ֵהִׁשיב? אֶּ ַתח ִמן אֹוִתי ְלַלּוֹות ִעִּמי ֵליֵלְך ׁשֶּ  ָאז ַהפֶּ
ן ַהַגן ִמן ְלבּוׁש ָלּה ְוָנַתִתי ַהְנָׁשָמה ִמְּמָך ָלַקְחִתי ׁש ַהַתְחתֹון ֵעדֶּ ְצְלָך ִנְׁשַאר רּוחַ  ְוַהנֶּפֶּ ַאָתה ֵכן-ְוַעל. אֶּ  ַאָתה ְלָׁשם ַמֲחַׁשְבְתָך ְמַדֵבק ְכׁשֶּ

ָאָרה ַמְמִׁשיְך ְוַאָתה ָׁשם נּו הֶּ יָך ִמּמֶּ ַאָתה, ֵאלֶּ  . ָכאן ַאָתה ְלָכאן חֹוֵזר ּוְכׁשֶּ
 
 


