הסתכל באורייתא וברא עלמא
 .1תלמוד בבלי מסכת חולין דף ע/א
הדביק שני רחמים ויצא מזה ונכנס לזה מהו דידיה פטר דלאו דידיה לא פטר או דלמא דלאו דידיה נמי פטר תיקו .
 .2תלמוד בבלי מסכת נדה דף כג/ב
בעא מיניה רב אדא בר אהבה מאביי לרבי מאיר דאמר בהמה במעי אשה ולד מעליא הוא אדם במעי בהמה מאי למאי נפקא
מיניה לאשתרויי באכילה ותפשוט ליה מהא דרבי יוחנן דאמר רבי יוחנן השוחט את הבהמה ומצא בה דמות יונה אסורה
באכילה הכי השתא התם לא פרסות איכא ולא פרסה איכא הכא נהי דפרסות ליכא פרסה מיהא איכא:
 .3ספר נפש החיים  -שער ד  -פרק י
בראשית ברא וכו' ,נאצלו ונבראו העולמות עליוני עליונים רבי רבוון בכל סדר מצבם ופרטי עניניהם וכל הנכלל בהם ,וכן בכל
מאמר ומאמר שבו על דרך הנ"ל נבראו כל פרטי המינים והענינים שבאותו הסוג שעליו נאמר אותו המאמר ,כמו שכתוב בזוהר
(תרומה קס"א א)=( ,דכד ברא קוב"ה עלמא אסתכל בה באורייתא וברא עלמא ...
 .4מדרש תנחומא פקודי פרק ג
ושנו רבותינו אין עושין שררה על הצבור פחות משנים אלא למשה שהיה נאמן שנאמר (במדבר יב) לא כן עבדי משה בכל ביתי
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 ..
 .5תלמוד בבלי מסכת פסחים דף י/א
דתנן שני שבילין אחד טמא ואחד טהור והלך באחד מהן ועשה טהרות ובא חבירו והלך בשני ועשה טהרות רבי יהודה אומר אם
נשאלו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו טהורין שניהן בבת אחת טמאין רבי יוסי אומר בין כך ובין כך טמאין אמר רבא ואיתימא
רבי יוחנן בבת אחת דברי הכל טמאין בזה אחר זה דברי הכל טהורין לא נחלקו אלא בבא להשאל עליו ועל חבירו רבי יוסי
מדמי ליה לבת אחת ורבי יהודה מדמי ליה לזה אחר זה...
5א .תלמוד בבלי מסכת שבת דף ה/א
אמר רבי אבין אמר רבי אילעאי אמר רבי יוחנן עמד במקומו וקיבל חייב עקר ממקומו וקיבל פטור .תניא נמי הכי אחרים
אומרים עמד במקומו וקיבל חייב עקר ממקומו וקיבל פטור .בעי רבי יוחנן זרק חפץ ונעקר הוא ממקומו וחזר וקיבלו מהו?
מאי קמבעיא ליה*? אמר רב אדא בר אהבה שני כחות באדם אחד קא מבעיא ליה  .שני כחות באדם אחד כאדם אחד דמי,
וחייב ,או דילמא כשני בני אדם דמי ופטור? תיקו .
 .6מושגים במדע מאת פרופ' עדי שטרן – המחלקה לפיסיקה מכון ויצמן
אחת המסקנות המפתיעות של תורת הקוונטים היא ש עיקרון הסופרפוזיציה קובע שמערכת אטומית יכולה להיות בעת
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
 .7מאמרי הראיה  /חלק א  /אחדות ושניות
"תרתי דסתרי" הוא מסקנת ההגיון הצר .אצלו הסתירה מביאה לידי בטול וכליון ,אבל בעולם הריאלי אין הדבר כן :שני
יסודות מתנגדים זה לזה מתלכדים יחד ומביאים לידי הפריה ,ומכל שכן בעולם הרוחני "מיכאל שר של אש וגבריאל שר של
שלג עושים שלום ביניהם" .ובאמת בספירה של האמונה הגדולה והרחבה אין הרוחניות סותרת את החומריות ,והחומריות
את הרוחניות ,אלא שתיהן מתחברות יחד להגדיל ולהפרות את נשמת אומתנו העורגת אל האחדות" .לית שכינתא שריא
באתר פגימא" ,אומר הזוהר ,אבל "לא כאלה חלק יעקב כי יוצר הכל הוא" .הוא אחד ,ושמו אחד ,והכל על ידו מתאחד
ומתעלה .וגם החומריות הדבוקה אל הרוחניות מזדככת מגסות ,פראיות ובהמיות ,ומקבלת צורה של עדינות והוד עליון.
 .8חיי מוהר"ן ,סיפורים חדשים ,פ"ה מעשה באורח בעל כנפיים תקס"ט .א' ַּדחֲ ֻנכָּה.
ַאחַ ר הַ ְדל ַָקת נֵר חֲ נֻכָה בַ לַיְ לָה או ֵֹרחַ ִנכְ נַס לְ בַ עַ ל הַ בַ יִ ת .. .וְ יָצָ א עִ ּמ ֹו ִמן הַ פֶּ תַ ח .וַ אֲ זַ י ֵתכֶּף חָ טַ ף אוֹת ֹו וְ ִה ְת ִחיל לִ פְ רחַ עִ ּמ ֹו ,וְ הָ יָה ַקר ל ֹו
יתָך ּופָ ַרח עִ ּמ ֹו.
ּוׁש ִתיָה וְ כָל טּוב וְ תֵ ֵׁשב בְ בֵ ְ
וְ ל ַָקח מַ לְ בּוׁש וְ נָתַ ן ל ֹו ,וְ ָאמַ ר ל ֹו ַקח זֶּ ה הַ ּמַ לְ בּוׁש וְ יִ יטַ ב לְ ָך וְ יִ ְהיֶּה לְ ָך אֲ כִ ילָה ְ
ָאדם וְ אוֹכֵל וְ ׁשוֹתֶּ ה
בְ תוְֹך כְָך ִה ְס ַתכֵ ל וְ ִהנֵה הּוא בְ בֵ ית ֹו .וְ לא הָ יָה מַ אֲ ִמין בְ עַ ְצמ ֹו ׁשֶּ הּוא בְ בֵ ית ֹו ,אַ ְך ִה ְס ַתכֵל וְ ִהנֵה הּוא ְמ ַדבֵ ר עִ ם ְבנֵי ָ
כְ ֶּד ֶּרְך הָ ע ֹולָם ,בְ תוְֹך כְָך חָ זַ ר וְ ִה ְס ַתכֵל וְ ִהנֵה הּוא פו ֵֹרחַ כְ בַ ְת ִחלָה ,חָ זַ ר וְ ִה ְס ַתכֵ ל וְ ִהנֵה הּוא בְ בֵ ית ֹו ,חָ זַ ר וְ ִה ְס ַתכֵל וְ ִהנֵה הּוא פו ֵֹרחַ  ,וְ כֵ ן
הָ יָה ִמ ְתנַהֵ ג זְ מַ ן ַרבַ .אחַ ר כְָך הו ִֹריד אוֹת ֹו בֵ ין ְׁשנֵי הָ ִרים בְ גַיְ א ּומָ צָ א ׁשָ ם סֵ פֶּ ר וְ הָ יּו ב ֹו צֵ רּופֵ י או ִֹתיוֹת אז"ח הּוא ד' וְ כּו'' וְ הָ יָה ְמ ֻציָר
בְ הַ סֵ פֶּ ר כֵ לִ ים ּובְ תוְֹך הַ ֵכלִ ים הָ יּו או ִֹתיוֹת .גַם הָ יָה בְ תוְֹך הַ כֵלִ ים או ִֹתיוֹת ֶּׁשל הַ ֵכלִ ים ֶּׁשיְ כוֹלִ ין ַלעֲׂשוֹת עַ ל י ָָדם אֵ לּו הַ כֵ לִ ים וְ הָ יָה ל ֹו
חֵ ׁשֶּ ק ְמאד לִ לְ מד אֶּ ת הַ סֵ פֶּ ר .בְ תוְֹך כְָך ִה ְס ַתכֵ ל וְ ִהנֵה הּוא בְ בֵ ית ֹו ,חָ זַ ר וְ ִה ְס ַתכֵ ל וְ ִהנֵה הּוא ָׁשם ,וְ ִה ְתי ֵַשב עַ ְצמ ֹו ַלעֲלוֹת אֶּ ל הָ הָ ר אּולַי
יִ ְמצָ א ׁשָ ם אֵ יזֶּ ה יִ שּובּ .וכְ ׁשֶּ בָ א אֶּ ל הָ הָ ר ָרָאה עוֹמֵ ד ׁשָ ם ִאילָן ׁשֶּ ל זָ הָ ב עִ ם ֲענָפִ ים ֶּׁשל זָ הָ ב וְ עַ ל הָ ֲענָפִ ים ְתלּויִ ים כֵלִ ים כְ מ ֹו אֵ לּו הַ כֵ לִ ים
הַ ְמ ֻצי ִָרין בַ סֵ פֶּ רּ ,ובְ תוְֹך הַ כֵלִ ים הָ יּו כֵ לִ ים ׁשֶּ עַ ל י ָָדם עו ִֹׂשים אֵ לּו הַ כֵ לִ ים .וְ הָ יָה חָ פֵ ץ לִ ַקח ִמ ָשם הַ כֵלִ ים וְ לא הָ יָה יָכוֹל ,מֵ חֲ מַ ת ׁשֶּ הָ יּו
ימיּות .בְ תוְֹך כְָך ִה ְס ַתכֵל וְ ִהנֵה הּוא בְ בֵ ית ֹו .וְ הָ יָה ל ֹו פְ לִ יָאה גְ ד ֹולָה ַמה ּזאת ֶּׁשהּוא פַ עַ ם בְ כָאן
נִסבָ כִ ים ׁשָ ם עַ ל הָ ֲענָפִ ים ֶּׁשהָ יּו בְ עַ ְק ִמ ִ
ְ
ָאדם מַ ה ֶּשאֵ ין ָראּוי לְ הַ אֲ ִמין .בְ תוְֹך כָ ְך ִה ְס ַתכֵל ִמן
ָאדם אַ ְך אֵ יְך ְמסַ פְ ִרין פְ לִ יָאה כָז ֹו לִ בְ ֵני ָ
ּופַ עַ ם ׁשָ ם .וְ הָ יָה חָ פֵ ץ לְ סַ פֵ ר זאת לִ בְ נֵי ָ
ָאמר ל ֹו זֶּ ה
הַ חַ לוֹן וְ ָרָאה אֶּ ת הָ או ֵֹרחַ הַ ַנ"ל וְ ִה ְת ִחיל לְ בַ ֵקׁש אוֹת ֹו ְמאד ׁשֶּ יָבוֹא אֶּ ְצל ֹו ,וְ ָאמַ ר ל ֹו ֵאין לִ י פְ נַאי כִ י אֲ נִי ה ֹולְֵך אֶּ ְצלְ ָךַ .
בְ עַ ְצמ ֹו נִ פְ לָאת בְ עֵ ינַי .הֲ ֵרי אֲ נִ י כָאן ּומַ ה ּזֶּ ה ׁשֶּ אַ ֶּתם הוֹלְ כִ ים אֶּ ְצלִ י? הֵ ִׁשיב ל ֹו בְ ָׁשעָ ה ֶּׁשנ ְִת ַרצֵ יתָ לֵילְֵך עִ ִּמי לְ לַּווֹת או ִֹתי ִמן הַ פֶּ תַ ח ָאז
ל ַָק ְח ִתי ִמ ְּמָך הַ נְׁשָ מָ ה וְ נָתַ ִתי לָּה לְ בּוׁש ִמן הַ גַן עֵ ֶּדן הַ ַת ְחתוֹן וְ הַ נֶּפֶּ ׁש רּוחַ נ ְִׁשַאר אֶּ ְצלְ ָך .וְ עַ ל-כֵן כְ ֶּׁשאַ ָתה ְמ ַדבֵ ק מַ חֲ ַׁשבְ ְתָך לְ ָׁשם אַ ָתה
ָארה ִמּמֶּ נּו אֵ לֶּיָךּ ,וכְ ׁשֶּ אַ ָתה חוֹזֵ ר לְ ָכאן אַ ָתה כָאן.
ׁשָ ם וְ אַ ָתה מַ ְמ ִׁשיְך הֶּ ָ

