עולמות דאתכסיא
 .1תלמוד 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...
רש"י פסחים דף י/א
ר' יהודה מדמי להו לזה אחר זה  -הואיל ואין כאן שואל אלא אחד משיבין לו טהור אתה ,שהרי ספק ביאה הוא ,ומעצמו יבין
שאף חבירו כמוהו ,אבל כששניהן שואלין בתוך כדי דיבור צריך אתה להשיב לשניהן כאחד...
2. Wikipedia quantum logic In quantum mechanics, quantum logic is a set of rules
for reasoning about propositions which takes the principles of quantum theory into account. Quantum logic can be
formulated either as a modified version of propositional logic or as a noncommutative and non-associative many-valued
][1][2][3][4][5
(MV) logic.

2א .מושגים 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
 .3פירוש העולמות המרובים או  Many Worlds Interpertationשל יו אוורט (Hugh Everett),
הוא פרשנות למוזרויותיה של מכניקת הקוונטים .לפי פירוש זה ,כאשר מתבצעת מדידה של מערכת קוונטים ,היקום מתפצל
קוונטית למספר יקומים כאשר בכל יקום מתרחשת אחת מהתוצאות האפשריות .על פי פירוש זה פונקציית הגל הינה פונקציה
"עולמית" הכוללת את המערכת הפיזיקלית ,הצופה ,התקני המדידה וכך הלאה .עם ביצוע המדידה עוברת פונקציית הגל
המוכללת טרנספורמציה רציפה ואינה קורסת ומשמעות הדבר שמרחב המצבים מכיל כעת כמה עולמות אשר בכל אחד מהם
יש מידע שונה על אותה מדידה עצמה .כך ,במקום" קו עולם "יחיד או היסטוריה בודדת יש לנו עץ אפשרויות שבו כל ענף
מהווה היסטוריה שהתרחשה באחד היקומים .ההסבר מדוע תודעתנו קולטת רק יקום אחד ולא "רואה" את שאר היקומים
הוא שהמצב הקוונטי של תודעת המודד נשזר בתוצאה ,כך שבעקבות הפיצול הקוונטי של הניסוי גם התודעה מתפצלת.
 .4אורות האמונה  /האמונה החיה  -האמונה הגדולה  /עמוד  / 131ג
אמונה שאין השכל מסכים לה מעוררת היא קצף ואכזריות ,מפני שהצד היותר עליון שבאדם שהוא השכל נעשה עלוב מחמתה.
אמנם האמונה העליונה...מתחברת עם השכל הישר שבעולם הגלוי ,ועלמא דאתכסיא ועלמא דאתגליא נעשו מתאימות ,ובונות
יחד את בית ישראל בחן כפול.
 .5יערות דבש ,ב ,דרוש יב
ועיקר לאהוב איש את רעהו בכל דבר ,ובעונות הרבים ע"י שנאה באים כמה עונות ,כי אין מוכיח לרעהו ,ויתן שמחה בלבו
בראותו חבירו עובר עבירה שמח בחלקו ,כי הוא אינו עובר ,ובזה יש שטות גדולה משני טעמים ,א' כאשר אמרתי פעם בפעם ,כי
כל ישראל איש אחד וגוף אחד ,וא"כ היתכן שישמח אבר אחד על חבירו אני צדיק ואתה רשע ,א"כ מה יועיל אם אני אין מגלח
זקני בתער וחברי מגלח ,הרי אני חצי מגולח וחצי אינו מגולח ,וכן הכל.
5א .ספר השל"ה הקדוש  -מסכת סוכה  -פרק תורה אור (יג)
סוד עמוד השלום הוא סוד גדול ונורא ,כי ישראל נקראים כנסת ישראל ,כי אף על פי שלמטה הם נפרדים זה מזה ,מכל מקום
למעלה בסוד נשמתם הם אחדות אחד...
 .6אורות הקודש  /חלק א  /עמוד רעג  /דעת עליון  -צז
גדולת הדעת היא המדה שהדעת איננו כח מצייר בחוגו הפנימי לבד ,כי אם הוא יוצר ובורא כל ציוריו בכל החוגים ובכל
ההתפשטיות .וכשנתמעטה הקומה ,נתמעט הדעת וירד ממעלתו למדת קטנות הדעת ,שאיננו יכול לברא שום דבר ,כי אם לצייר
מכח הרישום שנשאר בו מימי קדם ,מתור גדולתו ,וציורו הוא גם כן מעין בריאה ,אבל איננו מתפשט חוץ מחוגו הפנימי ...וכל
הסבוב הגדול של מהלך העולמים הולך הוא להשיב אל הדעת את עטרת גדולתו ,שיהיה יוצר ובורא ,מחולל ומוליד בכחו
העצמי ,שזוהי גדולתם העתידה של הצדיקים ,שיהיו מחיי מתים ובוראי עולמים .והכל מכח אור הדעת בגדולתו ,שיאיר בהם
ממקור הדעה העליונה .דעת עליון ,הנאדר בקודש.
 .7אורות הקודש  /חלק ב  /עמוד שפ  /חזיון המות  -מ
המות הוא חזיון שוא ,טומאתו היא שקרו ,מה שבני אדם קוראים מות הרי הוא רק תגבורת החיים ותעצומתם .ומתוך
השקיעה התהומית בקטנות ,אשר יצר לב האדם השקיע אותו בה ,הרי הוא מצייר את תגבורת החיים הזאת בצורה מדאיבה
ותשוכה ,שהוא קוראה מות .מתעלים הם הכהנים בקדושתם מהקשבה שקרית זו ,שאי אפשר להמלט ממנה כל זמן שהממשל
הכזבי כל כך שולט בעולם ,כי אם בהעברת העינים מהמחזה המביא את רשמי ההטעאה הללו אל הנפש ,על כל נפשות מת לא
יבא ,לנפש לא יטמא בעמיו.

